
 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت و پاسخنامه کلیدی کنکور ارشد روانشناسی بالینی
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 «روانشناسی بالینی» 

 باشد؟می« PDD»فراگیر کدام یک از موارد زیر، جزء اختالالت رشد  -1

 د( کوری رنگ ادراریج( شب ب( اوتیسم الف( لکنت زبان

 دارد؟ %06ها همبودی بیش از اختالل اضطراب جدایی با کدام بیماری -2

 PTSDب( اختالل اضطراب فراگیر و    PTSDالف( اختالل اضطراب اجتماعی و 

  ADHDو  PTSDد(  ج( اختالل اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی

 شود؟های زیر دیده میفقدان هماهنگی بین احساسات و افکار در کدامیک از اختالل -3

  Sever OCDب(   Persistent Depressive Disorderالف( 

  Sever GADد(    Anorexia Nervosaج( 

 چقدر است؟ Disruptive Mood Dysregulationمدت زمان وجود عالیم برای تشخیص اختالل  -4

 د( دو هفته ج( یک هفته  ب( دو سال الف( یک سال 

 هایی را خواهد داشت؟در پرسشنامه روانی کالیفرنیا، فردی با سنخ بتای شکوفا شده، چه ویژگی -5

 ب( برونگرا، معترض، شکاک و مردد، سرکش  اندیش، نوآورالف( تخیلی، هنرمند، مال

 دار، بشدت وابستهرا، پیرو، مهرورز، خویشتند( درونگ  ج( با جرات، پرحرف، با نفوذ و پر جذبه

 باشد؟ای است. کدامیک از موارد زیر در این فرد صحیح میکلیشه TATهای بیشتر داستانهای یک مراجع به کارت -0

 ب( مراجع فردی پیرو و نیازمند تایید است. الف( مراجع بسیار بازداری شده و دفاعی است.

 د( مراجع احتماال از نظر هوشی مشکل دارد.  دارد. جوئیج( مراجع گرایش به مخالفت

 فردی تصویر               آزمون بندر گشتالت را به این صورت                  کشیده است. این فرد نمره چه خواهد گرفت؟ -7

 د( اشکال در بستن رویج( واپس سازیب( ساده الف( چند پارگی

 باشد؟شناسی شدید شخصیت می( جزء آسیبMCMI-IIIپرسشنامه چندمحوری بالینی میلون )های زیر در کدامیک از شاخص -8

 (Sد( اسکیزوئید ) (6Aج( ضد اجتماعی ) (8Aپرخاشگر ) -ب( منفعل (Pالف( پارانوئید )

ی قرار اختالل کندن یا خراشیدن پوست در کدام اختالالت روان DM-5های روانپزشکی بندی بیماریبراساس سیستم طبقه -9

 گیرد؟می

 اجبار و اختالالت مرتبط -ب( اختالل طیف وسواس  الف( اختالالت اضطرابی

 د( اختالالت ایذائی و کنترل تکانه و سلوک  ج( اختالل عالئم جسمانی و عالئم مرتبط

 شایعترین الگوی وسواس فکری عملی از بین الگوهای زیر کدام است؟  -16



 

 

 د( الگوی مذهبی ردیدج( ت ب( تقارن الف( افکار مزاحم

 شود؟( در آزمون روشاخ در سیستم اکستر استفاده میLocationگذاری مکان )گذاری زیر برای نمرهکدامیک از نمادهای نمره -11

 Sد(  Mج(  Yب(  Tالف( 

 شود؟بندی میکدامیک از عالئم زیر جزء اختالالت شکلی فکر دسته -12

 د( افکار ناخواسته و تکراری ج( گسست از خویشتن  ب( هذیان الف( برش افکار

 باشد؟در کدامیک از رویکردهای خانواده درمانی، تمرکز زمانی روی حال و آینده می -13

 د( تجربی ج( آدلری ب( راهبردی  الف( ساختاری 

 ای زیر قرار دارد؟ههای فکری و عملی در کدامیک از حوزهدر معاینه وضعیت روانی در مصاحبه تشخیصی، وسواس -14

 د( جریان تفکر ج( رفتار  ب( محتوای تفکر الف( ادراک

 چقدر است؟ DSM5حداقل مدت زمان الزم برای تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی براساس  -15

 د( یک سال ج( شش ماه ب( دو ماه الف( یک ماه 

 باشد؟کدام مقیاس آزمون شخصیتی میلون، جزء نشانگان شدید می -10

 د( دو قطبی ج( اسکیزوتایپی  ب( شخصیت افسرده اختالل فکرالف( 

 شود؟برطبق اکثر نظریات، کدام مورد دفاع در برابر افسردگی محسوب می -17

 د( افسرده خویی ج( خلق ادواری ب( مانیا الف( هیپومانیا

 کدام اختالل باالترین میزان شیوع را در بین اختالالت روانپزشکی دارد؟ -18

 د( اختالل خلق ادواری ج( اختالل افسردگی اساسی   I ب( اختالل دو قطبی  Iل دو قطبی الف( اختال

دار شود. چهگذارند بهای جنسی او نفوذ کرده و نمیکند که افراد هشت پای بیگانه در اندامبیمار مبتال به روانپریشی ادعا می -19

 شود؟این ادعا با کدام یک از اصطالحات زیر شناخته می

 Behavioral Disorderد(  Paranoid Ideationج(  Bizarre Delusionب(  Emotional Illusionف( ال

 باشد؟اختیاری مدفوع در کودکان براساس کدام مالک میتشخیص بی -26

 ای یک بار در لباس یا جاهای نامناسب تخلیه شود.الف( مدفوع به طور منظم و هفته

 صورت ماهیانه در منزل تخلیه شود.ب( مدفوع به طور نامنظم ولی به 

 های مختلف تخلیه شود.ج( مدفوع به طور نامنظم و به دور از چشم والدین در مکان

 های نامناسب تخلیه شود.ماه در مکان 3د( مدفوع به طور منظم و حداقل ماهی یکبار و به مدت 

 



 

 

 «درمانی های شخصیت و رواننظریه» 

 باشد؟مورد رویکرد راجرز صحیح میکدامیک از موارد زیر در  -21

 هایی از جنس تخلیه هیجانیب( تأکید بر تجربه الف( عدم تأکید بر تحقیق در مورد فرایند درمان

 درمانگر -د( در اولویت بودن فنون درمان نسبت به رابطه مرجع توجهی به گذشته فردج( اجتناب از سنجش و بی

 ؟گیردنمینندگان در مرحله نخست مصاحبه باید اطمینان حاصل نمایند قرار ککدام گزینه جزء مواردی که مصاحبه -22

 ب( هدف مصاحبه بیان شود و میزان آگاهی درمانجو از مصاحبه بررسی شود. الف( اطاق به صورت محیط واقعی کار به نظر بیاید.

 های باز پاسخ شروع شود.با پرسش د( مصاحبه هایی که درمانجو باید برعهده بگیرد توضیح داده شود.ج( نقش و فعالیت

 شود؟های طیف اسکیزوفرنیا محسوب میهای شخصیت زیر، جزو اختاللکدامیک از اختالل -23

 Schizoidد(  Avoidentج(  Schizotypalب(  paranoidالف( 

 ( کدامند؟Total behaviorهای رفتار کامل )در دیدگاه واقعیت درمانی، مولفه -24

 پذیری، قدرتب( دنیای کیفی، بقا و محبت، تعلق فکر کردن، احساس کردن، فیزیولوژیالف( عمل کردن، 

 د( زمان حال، رابطه، مسئولیت، انتخاب  ج( استقالل، آزادی، تفریح، صمیمیت

 ؟باشدنمیکدام فن مربوط به دیدگاه شناختی، هیجانی و رفتاری الیس  -25

 از شوخی ب( استفاده  الف( تغییر دادن نحوه بیان خویش 

 د( گفتگوی درونی تازه  ج( تمرین حمله کردن به احساس شرم

 ؟ردگینمیبراساس نظریه راجرز، کدام گزینه جزو شرایط اصلی درمانگر برای کمک به پیشرفت تغییر درمانی قرار  -20

 دقیقد( درک همدالنه  ج( تأکید بر انعکاس احساسات ب( توجه مثبت نامشروط الف( همخوانی یا صداقت

دهی به درمانجو برای رفتارهای خوشایند و پاداش ندادن برای رفتارهای ناخوشایند منطق با کدام تکنیک رفتاردرمانی پاداش -27

 است؟

 Contingency managementب(   Token economyالف( 

 Counter conditioningد(   Participant modelingج( 

کننده سپردن مادرش به خانه سالمندان، بطور مفصل درباره نقطه های ناراحتجنبهسعید به جای تمرکز کردن روی » -28

 این عبارت نشانگر استفاده از چه مکانیزم دفاعی توسط سعید است؟« کندهای سیستم تامین اجتماعی صحبت میضعف

 Intellectualizationب( توجیه عقالنی   Displacementالف( جابجایی 

 Rationalizationتراشی د( دلیل  Idealization ج( آرمانی ساختن 

 صحیح است؟« خود»براساس نظریه فروید کدام عبارت در مورد  -29



 

 

 ب( خود از خودش نیروی برانگیزنده ندارد.      الف( خود وظیفه دارد امیال نهاد را به صورت خیالی ارضا نماید.

 کننده نهاد است.( خود ارباب و هدایتد      کند.ج( خود طبق تفکر به صورت نخستین عمل می

درمان عمل کند به چه چیزی اشاره « چهارچوب»این ویژگی که درمانگر موظف است حد و مرز درمان را رعایت کند و در  -36

 دارد؟

 د( احترام به حقوق مراجع ج( تضاد منافع ب( صالحیت الف( رضایت آگاهانه

 باشد؟کیزوئید میکدام ویژگی مربوط به اختالل شخصیت اس -31

 برد و نه تمایلی به آن دارد.الف( از روابط نزدیک از جمله عضوی از یک خانواده بودن نه لذت می

 ب( فاقد دوستان نزدیک یا افراد مورد اعتماد به جزء بستگان درجه اول است.

 شود.ج( تمایلی به معاشرت با دیگران ندارد مگر اینکه مطمئن شود که دوست داشته می

 های اجتماعی اشتغال ذهنی دارد.د( با مورد انتقاد قرار گرفتن یا طرد شدن در موقعیت

 رود؟بشمار می« رنجورروان»براساس نظریه هورنای، کدام یک از موارد زیر، از نیازهای  -32

 ند( بهره رساندن به دیگرا ج( همسر قدرتمند ب( وابستگی به دیگران گیری از شهرت و مقامالف( گوشه

 درست است؟« ایگو»کدام یک از اظهارات زیر با تعریف مالنی کلین از خود  -33

 ب( نوزاد توانایی تمایز بین پستان خوب و بد را ندارد. در هنگام تولد، سازمان یافتگی خوبی دارد.« خود»الف( 

 استفاده از مکانیسم دفاعی نیست.د( کودک در هنگام تولد قادر به  کند.کودک با تغذیه پستانی شروع به رشد می« خود»ج( 

 گیری افکار وسواسی نقش مهمی دارند؟ های دفاعی زیر در شکلدر دیدگاه فروید، کدام یک از مکانیزم -34

 د( جداسازی ج( فرافکنی ب( سرکوبی الف( جابجایی

دانند. ا فردی منزوی و سرد میبرای دانشجویی که از خوابگاه به شما ارجاع شده است و دوستان و مسئولین خوابگان وی ر -35

کند مشکلی ندارد، از خوابگاه و دانشگاهش راضی است و داشتن هر کند و اظهار میوی طی مصاحبه تماس چشمی برقرار نمی

 داند، بهترین تشخیص چیست؟نوع رابطه با دیگران را غیرضروری می

 د( اختالل شخصیت اسکیزوتایپال اضطراب اجتماعیج(  ب( اختالل شخصیت اسکیزوئید الف( اختالل شخصیت اجتنابی

 باشد؟المثلی را تفسیر کند. هدف شما ارزیابی کدامیک از موارد زیر میخواهید که ضربدر مصاحبه با یک مراجع، شما از او می -30

 د( حافظه ج( اطالعات عمومی ب( تفکر انتزاعی الف( قضاوت

 ؟کندنمیهای تلفنی استقبال از جلسات اضافی و تماس به چه دلیلی درمانگر پیرو مکتب راجرز -37

 شود.های غیرضروری به مراجع میب( باعث تحمیل هزینه  توانند منجر به وابستگی شوند.الف( چون می

 کند.د( ممکن است به توالی و فرایند درمان آسیب وارد  شود که مراجع آمادگی آن را ندارد.ج( باعث سرعت بیشتر فرایند درمان می

 د؟تر و قابل اعتمادتر شوتواند باعث شود که اظهارات بیمار مبتال به اختالل شخصیت مرزی صحیحکدام استراتژی می -38



 

 

 ب( عدم رویارو کردن مراجع با تناقضات گفتاری او  دارالف( پرسیدن سواالت بسته و هدف

 ت باز و محدود کردن صحبت به موضوعی خا د( پرسیدن سواال های شدید بین فردیج( ارائه تفسیر در مورد تعارض

 

های خود اجتناب کرده و مقاومت کند از صحبت در مورد خطاها و ناکامیمراجعی در طی مصاحبه از ترس طرد شدن سعی می -39

ابله با قکند با زیر سوال بردن شدت نگرانی او را از طرد شدن کاهش دهد. درمانگر از چه تکنیکی برای مکند. درمانگر سعی می

 مقاومت مراجع استفاده کرده است؟

 د( بیان پذیرش ج( رویارو کردن زنیب( القاء الف الف( مبالغه کردن

و ممکن  بینندها و عواملی که با تصویر خودشان هماهنگ نباشد، تهدیدکننده میبراساس دیدگاه راجرز، اینکه مردم تجربه -46

 خوانی دارد؟ وم در دیدگاه فروید هماست از حیطه آگاهی طرد کنند، با کدام مفه

 سازید( واکنش سازیج( باطل زنی ب( واپس الف( انکار

 

 «روانشناسی عمومی و رشد » 

 رسد که در چشم کودکان اوتیسم، دیگران مانند اشیاء هستند؟چرا به نظر می -41

 ب( دور بودن حافظه آنان از عاطفه  الف( مشکل توجه روابط انسانی 

 جاند( عدم تمایز بین موجودات جاندار و بی توانایی درک احساسات و افکار دیگرانج( عدم 

 شود؟جهت بررسی نظریه ذهن در کودکان چه آزمونی به کودک داده می -42

 د( موقعیت ناآشنا ج( تقلید ب( شی دائم الف( باور غلط

 نظریه ذهن بر چه مبناست؟ -43

 ب( توقعات دیگران را بدون محاسبه پذیرفتن  گویی حوادث غیرمترقبهالف( قدرت پیش

 گیرید( محاسبه خطاها در تصمیم  ج( قدرت درک افکار و احساسات دیگران

رک توانند دتوانم وقوع یک رویداد را در آینده ادراک کنم. رویدادی که افراد با حواس پنجگانه نمیکند که میفردی ادعا می -44

 ست؟کنند. وی دارای چه نوع توانایی ا

 زید( تله کینه بینیج( پیش بینیب( روشن الف( دورآگاهی

 کدامیک از موارد زیر در مورد راه رفتن در خواب صحیح است؟  -45

 است. Non REMب( در مرحله سوم و چهارم خواب  است. REMالف( در مرحله سوم و چهارم خواب 

 است. REMست که در مرحله د( همان نارکولپسی ا  افتد.اتفاق می REMج( در مرحله خواب 

 مفهوم ناظر پنهان چیست و از چه کسی است؟ -40



 

 

 هیلگارد -ب( قسمت جداشده هشیاری است اشنایدر -الف( همان خودتلقینی در هیپنوتیزم است

 جیمز بریلی -شناختی استد( حاکمیت تلقین روان مسمر -افتدای از هیپنوتیزم اتفاق میج( در مرحله

کند، دبستانی به پدرش در مورد دوبله پارک کردن خودرو و جهت رساندن مادر وی به بیمارستان اعتراض می وقتی یک کودک -47

 وی در چه مرحله قضاوت اخالقی قرار دارد؟

 اخالقید( پیش ج( اخالق نسبی ب( دگرمختار الف( خودمختار

 ی آسیب دایمی برساند؟تواند به دستگاه بینایهای بینایی میدر چه زمانی محرومیت از محرک -48

 ساز اتفاق افتد.ب( در دوره سرنوشت  ها خیلی قوی باشند.الف( محرک

 د( بطور متناوب اتفاق افتد.  ج( قبل از دوره کودکی باشد.

 ؟باشدنمیکدامیک از موارد زیر از انتقادات در مورد مراحل تحول اخالقی کلبرگ  -49

های مختلف مردم در موارد د( استدالل ج( متوالی بودن نظریه داشتنب( عدم توالی  الف( مردمحور بودن نظریه

 گوناگون

 ناهمخوانی دو چشمی به چه معناست؟ -56

 بینندب( تفاوت بین آنچه دو چشم از یک شیء می الف( وجود فاصله بین دو چشم و کم و زیاد شدن آن

 های مختلففواصل و در مکان د( ادراک عمیق از گرج( درک فاصله اشیاء از یکدیگر و از مشاهده

 در مورد بینایی کودکان، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟ -51

 ب( توانایی نوزادان در تغییر نقطه تمرکز بینایی در حد خوبی است. الف( نوزادان از همان آغاز تولد، دوربین هستند.

نوزادان پس از رسیدن به سن دوسالگی، به خوبی دید بزرگساالن د( دید  ج( دقت بینایی نوزادان برای فاصله متوسط، عالی است.

 شود.می

مربوط به یادگیری مهم کدام یک از مراحل « پی بردن به خود و دنیای بیرون از خود»براساس نظریه مراحل رشد سالیوان  -52

 زیر است؟

 د( اوایل نوجوانی ج( بچگی ب( اواخر نوجوانی الف( نوباوگی

ح بخشد، تعریف کدام اصطالای به رفتار افراد ثبات میای از ساختارهای شناختی که تا اندازهندورا، مجموعهطبق دیدگاه ب -53

 زیر است؟

 د( سیستم خود ج( تولید رفتار ب( کارایی شخصی الف( خودگردانی

 شود؟از نظر اسکینز، بخش اعظم رفتارهای انسان از چه طریق آموخته می -54

 د( یادگیری جانشینی ایج( یادگیری مشاهده سازی کنشگرب( شرطی کسازی کالسیالف( شرطی

 برداشت کرد؟« فضای کار ذهنی»توان به صورت یک کدام حافظه را می -55



 

 

 د( حافظه حسی ج( حافظه فعال ب( حافظه بلندمدت مدتالف( حافظه کوتاه

 در حاالت بیداری اشاره به چه اختاللی است؟  REMآلودگی مفرط روزانه همراه با عالیم فرعی معرف نفوذ خواب خواب -50

 روزی خوابد( اختالل ریتم شبانه خوابیج( بی ب( حمله خواب الف( پرخوابی

 گذاری کرد؟( را چه کسی پایهTransactional Analysisمکتب تحلیل تبادلی ) -57

 د( فرانتس الکساندر ج( اریک برن ب( مایکل بالینت الف( گوردن آلپورت 

 ؟باشدنمیهای کودک در مرحله تفکر پیش عملیاتی پیاژه کدامیک از موارد زیر از ویژگی -58

 د( تفکر جاندار پندارانه ج( خودمحوری ب( تفکر جادوئی الف( ثبات شیء 

 باشد؟صحیح می REMکدام گزینه در مورد دوره خواب  -59

 کنند.لیت مغز هر دو کاهش پیدا میب( ضربان قلب و فعا  یابد.الف( ضربان قلب و تنفس کاهش می

 یابد.کنند و فعالیت مغز کاهش میهای عضالت افزایش پیدا مید( فعالیت رسد.وساز مغز به حد دوره بیداری میشود و سوختج( ضربان قلب تندتر می

شد روانی به وقوع طبق نظریه کلبرگ در کدام سطح و مرحله از ر« براساس وابستگی به مَراجع قوانین»گزینی جهت -06

 پیوندد؟می

 د( سطح سوم مرحله ششم ج( سطح دوم مرحله چهارم ب( سطح سوم مرحله پنجم الف( سطح دوم مرحله سوم

 

 «کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک » 

 ؟باشدنمیعصبی صحیح  -کدامیک از موارد زیر در مورد پدیده کاستی حسی -01

 شود.ب( در نوازنده موسیقی راک دیده می  شود.نمیالف( در جوانان اصال دیده 

 ها شایع است.د( در کارمندان فرودگاه  شود.ج( در افراد مسن به وفور یافت می

لذتی شدید، سحرخیزی، کاهش وزن و احساس گناه عمیق ظاهر شود، کدام تشخیص برای چنانچه افسردگی بصورت، بی -02

 تر است؟آن مناسب

 د(افسردگی پسیکوتیک ج( افسردگی روانپریشانه  Iب( افسردگی دوقطبی  نکولیکالف( افسردگی مال

گر انجام تواند یک فعالیت حرکتی منفرد را براساس دستور مصاحبهفردی علم رغم سالم بودن درک و قدرت عضالنی نمی -03

 برد؟ می تواند طبق خواسته خودش انجام دهد. او از چه عالمتی رنجدهد، اما همان عمل را می

 کنزید( برادی هاج( اپراکسی اندام ب( آپراکسی فکری الف( اپراکسی ایدئوموتور

 باشد؟پذیری از عالئم ضایعه در کدام بخش مغز میگیری و تحریککندی تفکر، قضاوت ضعیف، کاهش جستجوگری و گوشه -04

 ب( ضایعه یک طرفه لوب گیجگاهی   الف( ضایعه دو طرفه لوب گیجگاهی

 د( ضایعه دو طرفه لوب پیشانی  ایضایعه دو طرفه لوب آهیانهج( 



 

 

های اخیر مراجعات مکرری به پزشکان عمومی و ای است که با سردرد مراجعه کرده است و در سالساله 25بیمار خانم  -05

ون شکایات سال قبل تاکن 16اند. وی از های متعدد طبی، تشخیص خاصی را مطرح نکردهمتخصصین داشته است، بررسی

 ترین تشخیص برای وی کدام است؟های مختلف بدن خود داشته است. محتملای در سیستمپراکنده

 د( میگرن ج( عالئم جسمی تنیب( روان الف( تبدیلی

 است؟ Disruptive mood Dysregulation disorderهای تشخیص های زیر جزو مالککدامیک از گزینه -00

 خوری یا پرخوریب( کم  حرکتی -انیقراری روالف( کندی یا بی

 د( خشونت کالمی و خشونت فیزیکی  ج( حساسیت زیاد نسبت به طرد شدن

 ؟باشدنمیدر مورد اکستازی کدام یک از موارد زیر صحیح  -07

 های اجتماعیب( کاهش قید و بند در معاشرت  الف( اثر تحریکی آمفتامین دارد.

 احساس انرژی بیشترد(   ج( تقویت حافظه و یادگیری

 کدامیک از موارد زیر در مورد نقش دستگاه نرولیمبیک صحیح است؟ -08

 کند.ب( مستقیما ایجاد لذت می  ها ندارد.الف( نقشی در جنبه انگیزشی پاداش

 شود.های آشنا مید( باعث جستجوی ما جهت بدست آوردن مشوق  شود.ج( سبب کاهش لذت می

 ؟شودنمیدیده « تشدید حاد اختالل استرس پس از سانحه»در  کدامیک از عالئم زیر -09

 اشتهایید( بی خوابیج( بی ب( تاکی کاردی الف( افزایش فشار خون

 های مشوقی و سائقی صحیح است؟کدامیک از موارد زیر در مورد نظریه -76

 ب( تعارض بین دو دیدگاه وجود دارد.  الف( تعارضی بین دو دیدگاه وجود ندارد.

 ای دارند.ها هر کدام سهم جداگانهد( در تمام انگیزه  ج( تفاوت نظری بنیادی با یکدیگر دارند.

 کدامیک از موارد زیر در مورد قدرت پویایی انسان صادق است؟ -71

 تر از مردان هستند.ب( زنان قوی  تر از زنان هستند.الف( مردها قوی

 توانند تمیز دهند.هزار بو را نمی 01د( افراد سالم بیش از  ند تمیز دهد.تواهزار بو را می 01تا  5ج( فرد سالم بین 

 در ارتباط با حواس پنجگانه و فرایند حسی، کدامیک از اظهارات زیر درست است؟ -72

 باشد.الف( بیشترین حساسیت به فشار، در نوک انگشتان دست و پا می

 باشد.رد میب( هر محرک شدیدی که صدمه بافتی ایجاد کند، محرک د

 دهد.ج( حساسیت انسان به دما، در حد یک درجه سانتیگراد و کمتر را تشخیص نمی

 شوند.های بویایی، امواجی هستند که از مواد، آزاد و از طریق هوا منتقل مید( محرک

 تواند موجب بروز اضطراب شود؟کدامیک از اختالالت طبی زیر می -73



 

 

 د( افزایش فشارخون ج( مشکالت نورولوژیک سیستم ایمنی ب( اختالل الف( مشکالت تیروئید 

 شوند؟های تثبیت کننده خلق محسوب نمیکدامیک از داروهای زیر جزو ضد تشنج -74

 د( کارباماژپین ج( والبروات ب( لیتیوم الف( الموتریژین

 شوند؟در بیماری آلزایمر کدامیک از ساختارهای زیر زودتر دچار آسیب می -75

 د( لوب گیجگاهی و آهیانه ج( لوب گیجگاهی و پس سری ب( لوب گیجگاهی و پیشانی  لوب پیشانی و آهیانهالف( 

 های تسلط نیمکره مغز صحیح است؟کدام گزینه در خصوص رابطه افسردگی با ناهنجاری -70

 شوند.الف( افراد کمی بعد از وارد شدن صدمه به نیمکره چپ به طوری جدی افسرده می

 زنند.افراد افسرده هنگام تکالیف کالمی به چپ زل می ب( اغلب

 ج( اغلب افراد افسرده در قشر پیش پیشانی چپ افزایش فعالیت دارند.

 د( اغلب افراد افسرده در قشر پیش پیشانی راست کاهش فعالیت دارند.

 روزی نقش دارد؟های شبانهکدام هورمون زیر در تنظیم ریتم -77

 د( پروالکتین ج( انسولین تونینیب( اکس الف( مالتونین

شود را به یاد بیاورد اما در تواند رویدادها و افرادی را که بعد از آسیب با آنها مواجه میفردی پس از یک آسیب مغزی نمی -78

 ست؟ا های قبلی و شناسایی دوستان قدیمی مشکلی ندارد. احتماالً به کدام قسمت از مغز او آسیب وارد شدهبیادآوری تجربه

 د( غده هیپوفیز ج( هیپوکامپ ب( هیپوتاالموس الف( مخچه

 های زیر در مورد رشد نوزادان صحیح است؟کدامیک از گزینه -79

 شود.سالگی به خوبی دید بزرگساالن می 3الف( دید کودکان در 

 شود.هفتگی ناپدید می 4ب( پاسخ گردندان سر در حدود 

 دهند.تمیز نمیج( نوزادان بوهای مختلف را از هم 

 دهند. د( نوزادان تفاوت بین دو صوت که از روی مقیاس موسیقی فقط یک نت با هم تفاوت دارند را تشخیص می

 شود؟عمل انتقال در گوش میانی چگونه انجام می -86

 د( الکتروشیمیایی ج( نوربیوشیمیایی ب( شیمیایی الف( مکانیکی

  

 «اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان » 

 ؟نیستهای قلبی صحیح کدامیک از موارد زیر در مورد رابطه خصومت و بیماری -81

 های مربوط به استرس در افراد متخاصم بیشتر است.الف( ضربان قلب، فشار خون و هورمون



 

 

 تواند از بیماری قلبی پیشگیری کند.ب( کنترل رفتاری ابزار خصومت می

 کنند.تری را تجربه میمحیط روانی پر استرساعتمادی ج( افراد متخاصم به علت بی

 شود.شوند که منجر به بیماری قلبی مید( افراد متخاصم درگیر عادات بهداشتی ناسالم می

 کند؟های زیر استفاده میشناختی از کدامیک از تکنیکرویکرد شناختی برای درمان مشکالت و اختالالت روان -82

 ب( ارائه اطالعات در محدوده ماهیت بیماری قع بینانه و عقاید ناسازگارالف( تغییر افکار غیرمنفی غیروا

 د( آموزش کنترل موثر زندگی از طریق انتخاب آگاهانه  ج( هشیار ساختن ناهشیار 

کدام مکانیسم دفاعی جهت رشد شخصیت متعادل ضروری است ولی افراط در استفاده از آن منجر به قطع ارتباط با محیط  -83

 شود؟گرایی میت رفتن واقعیتو از دس

 د( جابجایی ج( بازگشت ب( خیالبافی الف( سرکوبی

 شود؟های اولیه پیشگیری در کدام طیف انجام میدر صورت وجود اضطراب شدید و انواع مشکالت و دفاع -84

 د( ارتقا سالمت و روان ج( ثالث ب( ثانویه الف( اولیه

 اکز سالمت روان اجتماع محور است؟کدامیک از موارد زیر مشکل اساسی مر -85

 ب( در جایگاه رهبری اجتماع پاسخگوی مردم محلی هستند. گیری مشارکت دارند.موارد، اعضای اجتماع در تصمیم %01الف( در بیش از 

 کنند.د( خود را در جایگاه رهبری اجتماع فرض می کنند.ج( برای حذف موسسات عریض و طویل تالش می

 تاکید بر عادالنه بودن توزیع خدمات بهداشتی جزو کدامیک از اصول مراقبت بهداشتی اولیه است؟  -80

 د( فناوری مناسب ج( برابری توزیع ب( هماهنگی بین بخشی الف( مشارکت اجتماعی

 موارد زیر است؟ها توسط سازمان بهداشت جهانی کدام یک از المللی بیماریبندی بینهدف از تدوین و چاپ طبقه -87

 ب( آمار کشورها قابل مقایسه باشند. بندی شکل بگیرد.تری به طبقهالف( نگاه عمیق

 ها قابل مقایسه باشد.د( تحوالت بیماری  ج( گزارش عملکرد کشورها ثبت شود.

 های زیر کاربرد بیشتری دارد؟( برای سنجش کدامیک از ظرفیتGFAارزیابی کلی کارایی ) -88

 د( مدیریت استرس ج( حمایت و تحرک اجتماعی ب( تحول خود فسالف( عزت ن

 توان تبیین کرد؟زدایی را چگونه میزدایی و موسسههای روانی، نقش بیمارستاندر حوزه بیماری -89

 زدایی است.زدایی مقدم بر بیمارستانب( موسسه زدایی است.زدایی مقدم بر موسسهالف( بیمارستان

 پزشکان است.د( تغییر در حیطه بیماران روانی مستلزم همکاری روان دهد.زدایی چیزی را تغییر نمیبدون موسسهزدایی ج( بیمارستان

 دارد؟ کمتریکدامیک از وقایع زندگی، ارزش « هولمز و راهه»در مقیاس وقایع زندگی  -96

 د( اخراج از کار ج( تغییر محل سکونت ب( مرگ همسر الف( مشکالت جنسی



 

 

های دفاعی در افراد برخوردار از سالمت روان، به طور آشکاری مطالعات مرتبط با سالمت روان، کدامیک از مکانیسم براساس -91

 شود؟دیده می

 فکنید( درون ج( انکار فکنیب( برون بینیالف( پیش

از سالمت روان، معموال های زیر در فرد برخوردار براساس مطالعات مربوط به هوش هیجانی و اجتماعی، کدامیک از مالک -92

 ؟شودنمیدیده 

 ب( شناسایی و پاسخ درست به هیجانات دیگران الف( درک آگاهانه درست و پایش هیجانات خود

 د( توانایی متمرکز کردن هیجانات به سمت اهداف متعدد و متضاد ج( مهارت در مذاکره و روابط نزدیک با دیگران

 ماده روانگردان مصرفی در همه کشورهای جهان است؟ترین کدامیک از موارد زیر، رایج -93

 د( هروئین ج( کافئین ب( حشیش الف( مرفین

 تنظیم دمای کدامیک از موارد زیر، اهمیت حیاتی بیشتری برای همه بدن دارد؟ -94

 د( دستگاه گوارش ج( خون ب( دستگاه تنفسی الف( پوست

 چیست؟ترین منبع کارائی شخصی از دیدگاه بندورا، مهم -95

 گیری اجتماعید( سرمشق ج( تجربیات مهارت   ب( وضعیت جسمی و هیجانی الف( اقناع اجتماعی

 شود؟سبک زندگی در چند سالگی کامال تثبیت می -90

 سالگی 4-5د(  سالگی 3ج(  ب( بزرگسالی سالگی 00الف( 

 یادگیری مهم در دوران بچگی در نظریه میان فردی چیست؟ -97

 ب( محبت و اقدام از جانب همساالن  سازش، همکاریالف( رقابت، 

 د( زبان نحوی  ج( مادر خوب، مادر بد

های درمانی از ارسال کارت پستال برای یادآوری، مصاحبه شناسان سالمت برای ترغیب بیماران به رعایت برنامهروان -98

 گیرند؟قرار می گیرد. این فنون تحت چه عنوانیانگیزشی و تلفن زدن به بیماران بهره می

 د( اصالح رفتار ج( افزایش توجه های درمانیب( اصالح برنامه الف( تعلیم

 سازد تاثیراتشود قادر میزای شدید مواجه میهایی را که با عوامل استرسمدلی که مدعی است حمایت اجتماعی، انسان -99

 زا را خنثی کنند چه نام دارد؟مضر عوامل استرس

 د( مقابله ج( حائل قابلیت اجتماعیب(  الف( مستقیم

 باشد؟نمیهای مهم شادکامی های روانشناسی مثبت کدامیک از موارد زیر جزء بستهبراساس یافته -166

 های تفریحید( دنبال کردن فعالیت ج( درآمد زیاد ب( مذهبی بودن الف( تعداد دوستان

 



 

 

 

 « آمار و روش تحقیق» 

 ود؟شالعمل نسبت به یک مفهوم یا شی از چه مقیاسی استفاده میاهیم نزد افراد و عکسگیری معنای مفبرای اندازه -161

 د( مقیاس گانمن ج( مقیاس بوگاردوس ب( مقیاس افتراق معنایی الف( مقیاس لیکرت

 ها در تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه ناشی از کدام عامل زیر است؟واریانس بین گروه -162

 توان آن را کنترل کردب( عوامل تصادفی که نمی  های فردیالف( تفاوت

 د( دستکاری متغیر مستقل  ج( خطاها

 تری است؟دهنده همبستگی قویکدامیک از مقادیر ضریب همبستگی زیر نشان -163

𝑟xyالف(  = 𝑟xyب(   0.3 = 𝑟xyج(  0.5− = 𝑟xyد(  0.48+ = −0.36 

اشد از کدام گیری شده بای یا نسبی اندازهستفاده از مقیاس فاصلهبرای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر که با ا -164

 شود؟روش آماری استفاده می

  ب( ضریب تعیین  الف( ضریب همبستگی پیرسون

 ( 2Xد( ضریب خی )  ای اسپیرمنج( ضریب همبستگی رتبه

 کند؟چه تغییری می Fها افزایش پیدا کند نسبت در تجزیه و تحلیل واریانس هر اندازه اختالف بین گروه -165

 ها متغیر است.د( با توجه به تعداد گروه کند.ج( تغییری نمی یابد.ب( کاهش می یابد.الف( افزایش می

وه امتحان نظرخواهی بعمل آمد. در مورد امتحان بصورت شناسی روانی درباره نحای از دانشجویان درس آسیباز نمونه -160

 ( برای این نمونه را مشخص کنید؟ dfنظر بودند. درجه آزادی )نفر بی 12نفر مخالف و  24نفر موافق،  12کتاب باز 

 44د(   3ج( 2ب(  45الف( 

اند از کدام آزمون آماری استفاده شدههای دو گروه مستقل که بطور تصادفی از یک جامعه انتخاب برای مقایسه میانگین -167

 شود؟می

 د( آزمون تحلیل کوواریانس مستقل  tج( آزمون  ب( آزمون مک نمار  ( 2Xالف( آزمون خی )

 د؟ترین روش باشتواند مناسبهای زیر میگیری رفتارهایی که آغاز و پایان مشخصی ندارند کدام یک از روشبرای اندازه -168

 ب( ثبت دوره نهفتگی یا درنگ رفتار  یا رویداد رفتارالف( ثبت فراوانی 

 د( ثبت شرح حال داستانی  ایج( ثبت فاصله

 ( صحیح است؟Zهای استاندارد )کدامیک از موارد زیر در مورد نمره -169

 است.( Xهای اصلی )همانند شکل توزیع نمره Zهای ب( توزیع نمره یک مقیاس نسبتی است. Zهای الف( توزیع نمره



 

 

صفر و انحراف استاندارد آن مساوی یک و باالتر  Zهای د( میانگین نمره های استاندارد واریانس است.گیری نمرهج( واحد اندازه

 است.

( را محاسبه Z=1.5) 5/1است. بهره هوشی برای نمره استاندارد  15و  166میانگین و انحراف استاندارد توزیعی به ترتیب  -116

 کنید.

 80د( 5/000ج(  002ب(   5/022الف(

 ( چقدر است؟X= 45) 45معادل  Zباشد نمره  5و  46در صورتی که میانگین و انحراف استاندارد توزیعی به ترتیب  -111

  3د(  0ج(   -2ب(   2الف( 

ه به جا و استفاد شناسان بالینی باید با ادبیات تحقیقاتی هر آزمون به ویژه پایایی، اعتبار، مواردروان»این ویژگی که  -112

 باشد؟مبتنی بر کدام معیار اخالقی استفاده از آزمون می« محدودیت آن آشنا باشد

  علمی -ایپذیری حرفهب( مسئولیت  الف( صالحیت

 د( رعایت حقوق و شان  ج( صداقت

∑)ها از میانگین مجموعه مجذورات انحراف نمره -113 𝒙𝟐)  ای که نمونه از آن است. واریانس جامعه 426نفر برابر  36برای

 انتخاب شده است چقدر است؟

 0د(   3/0ج(   40/04ب(   20/02الف( 

 های پراکندگی را مشخص کنید؟عبارت صحیح در خصوص شاخص -114

 رات ثبات کمتری دارد.ب( انحراف چارکی از دامنه تغیی الف( دامنه تغییرات ناپایدارترین شاخص پراکندگی است.

 ترین شاخص پراکندگی است.د( انحراف استاندارد با ثبات ج( دامنه تغییرات پایدارترین شاخص پراکندگی است.

 در طرح چهار گروهی سولومون کدام گزینه زیر صحیح است؟ -115 

 شوند.ها بطور غیرتصادفی به چهار گروه تقسیم میالف( آزمودنی

 شود.آزمون اجرا میب( برای دو گروه پس 

 کنند. ج( دو گروه کاربندی آزمایش و دو گروه کاربندی عادی را بطور تصادفی دریافت می

 کنند.د( هر چهار گروه کاربندی عادی و آزمایشی را بطور غیرتصادفی دریافت می

 ؟باشندنمیژوهش ( درونی طرح پvalidityکدامیک از عوامل زیر مربوط به به عوامل تهدید کننده روانی ) -110

  ب( اثر رگرسیون  الف( عامل رشد

 د( تصنعی بودن موقعیت آزمایش  ج( تلفات تجربی )افت آزمودنی(

ای بیان میکند که مهارت در عملکرد حرکتی دانشجویان همسن که از لحاظ هوش در یک سطح هستند بطور مستقیم فرضیه -117

ین توان گفت که تمرمطلب درباره پسرها بیش از دخترها صادق است. لذا میهای تمرینی بستگی دارد. این به تعداد کوشش

 موجب افزایش یادگیری حرکتی است. در این فرضیه متغیر تعدیل کننده را مشخص کنید؟



 

 

 های تمرینید( تعداد کوشش ج( جنسیت ب( سن  الف( هوش

 از میانگین قرار دارند تقریبا برابر است با:در یک توزیع نرمال نسبت افرادی که در فاصله یک انحراف معیار  -118
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 کند؟( چه تغییری میc.vضرب کنیم، ضریب تغییرات ) kرا در عدد ثابت و مثبت  xاگر مقادیر  -119

 شودبرابر می 2kد(  شودمی kج( تقسیم بر  شودبرابر می kب(  کند الف( تغییر نمی

 احتمال ارتکاب خطای نوع دوم به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟ -126

 ب( چگونگی بیان فرضیه صفر  الف( توان زمین

 د( اندازه تاثیر متغیر مستقل  ج( مقدار پراکندگی موجود در متغیر مستقل

 


