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 شناختی(شناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، ارزیابی روانشناسی بالینی )شامل روانروان

 یک از موارد زیر در مورد کودکان دچار کژخوانی صحیح است؟کدام -1

 ها، درک مطالب و هجی کردن نوشتاری دارند.تشخیص واژهالف( مشکل چشمگیری در 

 ب( در بیان منظور خود به شیوه گفتاری مشکل دارند.

 توانند به کار ببرند.فهمند و میج( واژگان بسیار زیادی را می

 ها و تکرار صداها دارند.های طوالنی بین واژهد( وقفه

 schizophreniaهای زیر بیشترین عمومیت را در بیماران طیف یک از گزینه، کدامdelusionsدر ارتباط با  DSM-5براساس  -2

 دارد؟

 Nihilisticد(  Persecutoryج(  referentialب(  Grandioseالف( 

 چیست؟ Body Dysmorphic Disorder، اختالل همراه برای زنان مبتال به DSM-5براساس  -3

 Persistent Depressiveب(   social Anxietyالف( 

 Major Depressiveد(    Eatingج( 

دانشجویی با قبولی در رشته پزشکی مجبور به ترک خانه و اقامت در شهر تهران شده است. او از وقتی که خانه را ترک کرده  -4

برد. در حدی شده، دلتنگ مادرش است و از عالیم جسمی مانند دل درد، حالت تهوع و استفراغ رنج می distressبه شدت دچار 

از چه  نظر کرده و به خانه برگدد. اوخواهد با تغییر رشته تحصیلی به مقطع کارشناسی در رشته دیگری، از پزشکی صرفکه می

 برد؟اختاللی رنج می

 Specific Phobiaب(   Social Anxietyالف( 

 separation Anxietyد(  Anxiety Due to another Medical conditionج( 

 شود؟غالباً کودک در کدام یک از بیماران زیر دیده می "DSM-5 ،"feelings on top of the wordبراساس  -5

 Cyclothymicد(  Schizophreniaج(  Bipolar-Iب(  Delusionalالف( 

 است؟ DSM-5براساس Panic Attackیک از عالیم زیر جزو عالیم شناختی کدام -6

 Going crazyب(   Derealizationالف( 

 Light- headedد(   Uncontrollable Screamingج( 

 های هوشی است؟های مهم آزمونکدام گزینه از محدودیت -7

 توجه هستند.گشایی بیساز موجود در مسئلهب( به فرآیندهای زمینه کنند.بینی نمیالف( رفتار ایندده را به طور شفاف پیش

 کنند.های خط پایه را فراهم نمید( برای متخصصین بالینی اغلب اندازه گذارند.اعات با ارزشی در اختیار نمیج( درباره قوت و ضعف شناختی فرد اطال

 کدام ویژگی در اختالل اسکیزوتایپی مبنای افتراق آن از اختالل شخصیت اسکیزونیدی است؟ -8



 

 

 ب( شکاکیت و سوءظن  الف( سابقه مثبت اختالل دوقطبی

 های رفتاری، تفکر و ادراکد( غرابت  ج( رفتار ضد اجتمااعی

 شود؟بیشتر دیده می (OCD)های اختالل وسواسی یک از اختالالت زیر، عالیم و مالکدر کدام -9

 ب( اختالل اضطراب سالمتی  الف( اختالل اضطراب فراگیر

 د( اختالل توره   ج( اختالل افسردگی اعودکننده گذرا

 است؟ TATیک از موارد ذیل از محاسن آزمون کدام -11

 گذاریب( وجود روش کامل و استاندارد نمره  های هنجاری مناسبالف( وجود داده

 د( تمرکز آن بر هوش آزمودنی  ج( تمرکز آن بر ماهیت کلی شخصیت

 باشد؟چقدر می MDDطول مدت برای تشخیص افسردگی اساسی  -11

 ماه 22د(  ماه 22ج(  ماه 6ب(  هفته 2الف( 

 

 عبارت است از ............. بیمارگونه. Trichothillomania، اختالل DSM-5در  -12

 افروزید( آتش ج( موکندن خواریب( هرزه الف( دزدی

اخ رورشها( به عنوان نشانه هشداردهنده برای تعارض و تنش آشکار در آزمون کنندهها )تعیینتعداد زیاد کدام نوع پاسخ -13

 شود؟تلقی می

 mد( VFج(  FCب(  FMالف( 

 ؟شودنمیگذاری رورشاخ )سیستم اکستر( استفاده کدام یک از نمادهای زیر برای کدگذاری کیفیت تحولی در نمره -14

 uد(  Vج(  Oب(  +/Vالف( 

 جزو: WISC-IIIخرده آزمون حساب در  -15

 پردازش است.های اصلی و زیرمجمواعه شاخص سراعت الف( خرده آزمون

 پرتی است.های تکمیلی و زیرمجمواعه شاخص رهایی از حواسب( خرده آزمون

 های تکمیلی و زیرمجمواعه شاخص سراعت پردازش است.ج( خرده آزمون

 پرتی است.های اصلی و زیرمجمواعه شاخص رهایی از حواسد( خرده آزمون

 است؟ DSM-5کدام یک از اختالالت شخصیت زیر جزو مدل ابعادی  -16

 د( نمایشی ج( اجتنابی ب( پارتوئید وابسته 9لف

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید. -17



 

 

 ی اعالیم شبیه به همه سایکوزهاست.الف( در اختالل اسکیزوفرنی فرم، نیم رخ اولیه

 آگهی بدتر است.ب( در اختالل اسکیزوافکتیو، اگر اعالیم اعاطفی باشند، پیش

 آگهی بیمار بدتر از اسکیزوفرنیا است.شج( در اختالل اسکیزوافکتیو، پی

 آگهی خوب است.د( در اختالل اسکیزوفرنی فرم، بروز اعالیمی چون آشوب هیجانی و سردرگمی نشانگر پیش

قراری و احتمال زیاد وابستگی، از اثرات کدام پذیری همراه با بیافزایش انرژی و اعتماد به نفس، اوج سرخوشی، تحریک -18

 روانگردان زیر است؟ یک از داروهای

 د( ال اس دی ج( کوکائین ب( هروئین الف( الکل

 برنده در مصاحبه تشخیصی است؟های پیشکدام یک از موارد زیر جزو تکنیک -19

 INTERRELATIONب( ربط دادن مطالب  LEADING QUESTIONگر های هدایتالف( پرسش

 PRIOBINGد( کنکاش   TRANSITIONSج( گذارها 

 باشد؟می DSM-5کدام یک از عبارات زیر بیانگر اختالل مالل جنسیتی براساس معیارهای  -21

 اف( کاهش اعالقه به روابط جنسی که به دلیل افسردگی به وجود آمده باشد.

 ب( فقدان یا کاهش قابل مالحظه اعالقه/ برانگیختگی جنسی است.

 راز شده و جنسیت تعیین شده است.ج( اختالل ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده/ اب

 د( اعدم تمایل به برقراری ارتباط جنسی با جنس مخالف است.

 

 درمانیهای شخصیت و رواننظریه

 های متوالی برای آموزش رفتارهای پیچیده در کدام یک از موارد زیر مطرح است؟به کارگیری فرایند تقریب -21

 ب( شرطی سازی کالسیک  سازی اعاملالف( شرطی

 اید( یادگیری مشاهده  ج( یادگیری اجتمااعی

راجرز اعتقاد داشت که تجارب و احساساتی که با خودپنداره ما هماهنگ نباشد ممکن است از ورود به هشیاری ما جلوگیری  -22

 شود، این پدیده در دیدگاه فروید چه نام دارد؟

 روید( واپس ج( واکنش سازی ب( انکار زنیالف( واپس

دهند در واقع تأییدی بر شناسائی که خودشکوفایی شخصی را در باالترین تراز سلسله مراتب ارزشی قرار میروان» -23

 شناسی وارد شده است؟این سخن در انتقاد به کدام مکتب روان« نمایندخودخواهی فرد می

 گرایاند( انسان ج( دیدگاه اداری ب( گشتالت درمانی الف( شناخت درمانگران

 شناسی آلپورت بیانگر چیست؟در روان (Proprium)ح نفس اصطال -24



 

 

 های اساسیب( نیازها و سائق ها و رفتارهای صمیمانه و اصلی فردالف( ویژگی

 گر شخصیت فردهای اصلی توصیفد( آمادگی  ج( آمادگی بنیادی و برجسته

 شود؟محتویات ناهشیار اطالق میشناسی تحلیلی( به کدام یک از موارد زیر طبق نظریه یونگ )روان -25

 د( اعقده ج( پرسونا ب( غریزه الف( آرکی نایب

 صالح مراجع»شناس بالینی موظف است رفاه و آسایش مراجع را در اولویت قرار دهد و همواره در راستای این سؤال که روان -26

 ؟شناس بالینی تأکید داردعمل نماید. این عبارت بر چه ویژگی روان« من چیست؟

 د( صداقت ج( صالحیت ب( رازداری الف( رضایت آگاهانه

 باشد؟درمانی میکدام گزینه از اهداف مشترک رویکردهای روان -27

 د( اصالح روابط بین فردی ج( فراخوانی افکار مثبت ب( تجربه ناراحتی هیجانی الف( ایجاد بینش

 ترین دیدگاه پولستر در مورد تجربه چیست؟مناسب -28

 ی برای ماجراجویی خالق و ابراز مشکالت از طریق آگاهی و بصیرتالف( راه

 ب( راهی برای بیرون کشیدن تعارض درونی از طریق تبدیل آن به فرآیندی واقعی

 ج( مشارکت کامل مراجع برای کسب بصیرت از طریق گفت و شنود

 ها و کسب بصیرتد( به حال خود رها شدن مراجع به منظور شناسایی مقاومت

 چه معنایی دارد؟« انتقال»در دیدگاه روانکاوی  -29

 الف( رابطه ناسازگارانه و تحریف واکنش درمانگر نسبت به مراجع

 ب( فاش کردن جزئیات محرمانه زندگی روانی مراجع برای روانکاو

 ها به مراجعهای خودش و واکنش آنج( تحت تأثیر قرار گرفتن درمانگر در خصوص پیشینه تعارض

 کردن ناهشیارانه رابطه ناسازگارانه در درمان توسط مراجعد( وارد 

 در دیدگاه کتل و آیزنک صحیح است؟« تحلیل عاملی»کدام توصیف در خصوص  -31

 کنند.ب( اغلب تحلیلهای اعاملی از چرخش اعمودی تبعیت می شوند.الف( صفات به دست آمده به صورت چند قطبی و نسبی ارائه می

 د( آگاهی جامع درباره اعملیات ریاضی تحلیل اعاملی ضروری است. کند.صفات زیادی را تولید می ج( چرخش اعمودی معموالً

« کنیمشود و دوست داشتن فرد واحد را عمیقاً بررسی مینظیر بودن هر فرد تأکید میدر دیدگاه آلپورت لهنگامی که بر بی -31

 شود؟این بررسی چه نامیده می

 نظیر بودند( رویکرد بررسی بی ج( رویکرد بررسی پویا زاییساختب( اعلم  نگرالف( روش قانون

 در دیدگاه هورنای، خصومت بنیادی چه ویژگی دارد؟ -32

 اهمیت و درمانده بودن دارند.ب( کودکان احساس کوچک، بی دهند.الف( کودکان، خصومت را به ندرت به صورت خشم نشان می



 

 

 شود.د( خصومت به صورت تقلب، تهاجم و تحقیر کردن ابراز می شود.پنداشته می ج( دنیای کودکان به صورت بالقوه متخاصم

 

 هایی دارند؟ذجویان دارای وجود محدود در دیدگاه درمان وجودی چه ویژگیدرمان -33

 کنند فاصله بگیرند.ب( ازماهیت مشکالت خود سعی می  الف( آگاهی بسته و نامطلوب از خود دارند.

 د( تالش دارند رفتاری خشک و یکنواخت را ابراز کنند. گیر افتاده و یا درمانده هستند. کنندج( احساس می

 یابد؟تحقق هدف اصلی درمان در رویکرد آدلری در چه فرایندهایی تجلی می -34

 ب( آفریدن معنی تازه  الف( احساس یگانگی، اعالقه اجتمااعی

 تغییر رفتارهای آشکار د( اصالح و های ظاهریج( اصیل بودن و کنار زدن صورت

 تمرکز اصلی در درمان فردمدار بر چیست؟ -35

 د( سبک زندگی ج( ناخودآگاهی ب( تجربیات فرد الف( مشکل کنونی فرد

 هیجانی است؟ -تأکید بر کدام مورد ذیل از نقاط قوت رفتار درمانی عقالنی -36

 ب( بازسازی شناختی  الف( اصالح رفتار

 د( اتحاد درمانی بدون دخالت درمانگرهای تغییر ج( آموزش روش

 گزین هستند؟های اختالل شخصیت دوریکدام گزینه زیر مالک -37

 الف( اشتغال ذهنی با ترس از مجبور شدن به مراقبت از خود، مشکل در انجام کار به تنهایی و مشکل در مخالفت با دیگران

 مقررات و جزئیات طلبی مفرط و اشتغال ذهنی بهدندگی، کمالب( سرسختی و یک

 میلی برای امتحان کردن چیزهای جدید و ترس از انتقاد یا طرد شدن و اشتغال ذهنی در مورد انتقادج( بی

 مسئولیتیشکنی و بیپذیری و پرخاشگری، قانوند( تحریک

 دهد؟چه چیزی را نشان می Bدر الگوی البرت الیس،  -38

 د( واکنش فرد به رویداد ج( مجادله کردن رویدادب( باور فرد در مورد  الف( احساسات فرد

 مثلث بندی در دیدگاه کدام نظریه خانواده درمانگری مطرح شده است؟ -39

 د( چند نسلی ج( تجربی راهبرید -ب( ساختاری الف( نظریه سیستمی

 شود؟گسالی منجر میآمیز در بزراز دیدگاه فروید، تثبیت در کدام مرحله رشد روانی به رفتار خصمانه و کنایه -41

 د( نهفتگی ج( تناسلی ب( دهانی الف( مقعدی

 

 شناسی عمومی و رشدروان



 

 

دقیقه و در طول یک ماه در جمع افراد به صورت خیالی به  31دهد که هر روز به مدت شناسی به مراجعی دستور میروان -41

 سازی را ارائه کرده است؟شرطیسخنرانی بپردازد و مورد تشویق حضار قرار بگیرد؛ وی چه نوع تکنیک 

 د( اعاملی ج( اجتمااعی ب( پنهان الف( آشکار

 باشد؟نمیهای بیزاری از خود براساس نظریه روانکاوی اجتماعی هورنای، کدام مورد زیر از روش -42

 د( فقدان توقع از خود ج( خود آزاری سازیب( خود ناکام الف( خود خوارشماری

 بدون تقویت نیز ممکن است به وجود آید؟کدام نوع یادگیری حتی  -43

 د( نهفته ایج( مشاهده ب( اعامل الف( کالسیک

 در دیدگاه روانکاوی دوره رشد خو و یادگیری مقررات اجتماعی شهروند شدن، مرتبط با کدام مورد است؟ -44

 د( مرحله مقعدی ج( مرحله تناسلی ب( دوره نوجوانی الف( دوره نهفتگی

 شناختی( چیست؟لر، اولین مرحله تقرد )تولد روانطبق نظریه ماه -45

 د( پایدار شیء لیپیدونی ج( احساس فردیت ب( همزیستی بهنجار الف( اوتیسم بهنجار

 

های اضطرابی زیر بیشتر عمومیت های جسمی و جنسی در کدام یک از اختاللگزارش از تجربیات کودکی در زمینه آسیب -46

 دارد؟

 panicد(  Agora phobiaج(  Specific phobiaب(  Separation Anxietyالف( 

 کدام عامل ذیل در دیدگاه پردازش اطالعات، مبنای تغییر شناختی در نوجوان است؟ -47

 اجتمااعی -ب( تحول نگرش فرهنگی  هاوارهالف( تحول طرح

 د( رشد اعاطفی  ج( گسترش فراشناخت

 مفهوم دلبستگی چیست؟ -48

 ب( تمایل کودک به ابراز اعواطف به دیگران سن و ساالناط اعاطفی با همالف( تمایل کودک به ارتب

 د( تمایل کودک به نزدیک شدن به دیگران و احساس امنیت ج( وابستگی کودک و کسب آرامش از دیگران

 سازی کالسیک درست است؟یک از موارد زیر در مورد شرطیکدام -49

 سازی مطرح شده است.مربوط به شرطیهای الف( توسط اسکینر و برای بررسی پژوهش

 کاری حیوانات است.دهی یادگیری رفتارهای پیچیده و از جمله شیرینب( اعامل شکل

 یابد.ج( نواعی فرآیند یادگیری است که طی آن، محرکی که قبالً خنثی با محرک دیگری از راه جفت شدن مکرر، پیوند می

 کند.گذارد یا اعمل میودکه بر محیط اثر میشد( هر پاسخ معینی به این اعلت یاد گرفته می

 کنند، چه نام دارد؟هایی که وراثت را تکمیل میگرایش به انتخاب کردن فعال محیط -51



 

 

 پذیری ژنومیکد( نقش ژنتیکج( اپی ب( همبستگی فراخوانشی گزینیالف( موقعیت

 عملیاتی کدام است؟ترین نارسایی تفکر پیشاز نظر پیاژه، اساسی -51

 د( ناتوانی نگهداری ذهنی ج( تفکر جاندارپنداری ب( خود محوری الف( اعملیات اعینی ناقص

 افتد/لبخند اجتماعی در چه زمانی از رشد کودک اتفاق می -52

 د( هفته چهارم تا ششم ج( هفته ششم تا دهم ب( ماه سوم و چهارم الف( ماه ششم تا دهم

 زنان چه نام دارد؟ در دیدگاه یونگ، کهن الگوی مردانه در -53

 د( آنیموس ج( برسونا ب( سایه الف( آنیما

 مضموم نگهداری ذهنی در نظریه ی پیاژه چیست؟ -54

 سازی آنب( تصویر شیء پس از پنهان  هاالف( حفظ ااعداد و نشانه

 د( به خاظر سپردن زمان وقوع حوادث  ج( درک حفظ مقدار ماده پس از تغییر شکل

 ادی در دیدگاه اریک فروم چیست؟معنای اضطراب بنی -55

 ب( احساس تنهایی و انزوا ناشی از جدایی از دنیای طبیعی  الف( آگاهی از نیستی

 های حیاتی برای فردد( تهدید ارزش ج( احساس منزوی بودن در دنیا بالقوه متخاصم

 نیستند؟کدام یک از هیجانات زیر خودآگاه  -56

 د( خشم ج( غرور ب( شرم الف( حسادت

 توانند هیجان موجود در صدا را با چهره مناسب فرد سخنگو تطابق دهند؟در چند ماهگی نوباوگان می -57

 6-21د(  2-6ج(  3-2ب(  2-3الف( 

 حرکتی چیست؟ -از نظر پیاژه، عناصر اصلی هوش حسی -58

 گراد( رفتار اعمدی یا هدف هاج( بازتاب ب( هماهنگی چشم و دست خواهیالف( محرک

 گزینه از دیدگاه اریکسون، آسیب اصلی در مرحله ی نوجوانی است؟ کدم -59

 د( انکار نقش ج( انزوا گیریب( کناره الف( حقارت

 

 های رشدی است؟براساس نظریه پیاژه، خودمحوری خصوصیت کلیدی کودکان در کدام یک از دوره -61

 د( اعملیات صوری ج( اعملیات اعینی اعملیاتیب( پیش الف( حس حرکتی

 

 شناسی فیزیولوژیکپزشکی و روانکلیات روان



 

 

 کند؟را بیان می (Hebb)کدام یک از موارد زیر اصل یادگیری هب  -61

 شود.ها میهای بین نورونهای متفاوت بااعث تغییرات در سیتاپسالف( تکرار پاسخ

 کند.ب( محرک و پاسخ مشابه تغییرات در سیتاپس را دائمی می

 شود.ها میهای بین نورونه، موجب تغییرات دایمی در سیتاپسج( تکرار یک پاسخ مشاب

 ها ندارد.ها ربطی به تکرار پاسخد( تغییرات دایمی در سیتاپس در بین نورون

 کند؟را در نوجوانان مشخص می Cyclothymicحضور عالیم برای چه مدت زمانی تشخیص اختالل  -62

 د( دو سال ج( چهار روز پیوسته ب( یک سال الف( یک ماه

 چ اثر مستقمی را به دنبال دارد؟ (ADH)هورمون ضدادرار  -63

 تر شدن ادرارب( غلیظ و پررنگ  الف( ادرار کمتر

 هاد( جذب آب متوسط کلیه ج( آزاد شدن هورمون کاهنده ادرار در خون از غده هیپوفیز

 کند؟های زیر در نوزادان دیرتر رشد میکدام یک از توانایی -64

 د( پویایی ج( چشایی ب( بینایی نواییالف( ش

 ترین هورمون جنسی در رشد تناسلی، کدام گزینه زیر است؟اصلی -65

 د( آندروژن ج( تستسترون ب( پروژسترون الف( استروژن

 معیار نسبی برای تشخیص شب ادراری کنشی باالتر از چه سنی است؟ -66

 سال 7د(  سال 5ج(  سال 2ب(  سال 3الف( 

 رسان قطع یا باز ایستادن از خوردن است؟کدام ناحیه در مغز، پیامتحریک  -67

 میانی -ب( هیپوتاالموس بطنی  الف( ساقه مغز

 د( شر مغز  ج( هیپوتاالموس جانبی

 اشتهایی روانی مرتبط است؟کژکاری کدام ساختار مغزی زیر به اختالل بی -68

 هیپوتاالموسد(  ج( تاالموس ب( غده هیپوفیز الف( ساقه مغز

 باشد؟شناختی زیر مینیمکره چپ عمدتاً مسئول کدام یک از عملکردهای روان -69

 های فضاییب( هیجان منفی و توانایی الف( قضاوت در برابر فواصل و تشخیص هیجان منفی و مثبت

 د( زبان شفاهی و کتبی و هیجان مثبت  های کالمی و هیجان منفیج( توانایی

تواند شود. ممکن است او نتواند نام آن را بگوید ولی اگر خودکار را لمس کند، میتصویر خودکار نشان داده میبه بیماری  -71

 شناختی چه نام دارد؟نام آن را به زبان بیاورد. این نشانه عصب



 

 

 د( الکسی تایمیا پریشیی تصویرج( ادراک ب( اختالل در نامیدن پریشی تدااعیالف( ادراک

 کند؟های مغزی را از همدیگر جدا میی، کدام قطعهشیار مرکز -71

 اید( گیجگاهی و آهیانه ایج( پیشانی و آهیانه ب( پیشانی و گیجگاهی ایسری و آهیانهالف( پس

 شوند؟نفرین از کدام غده مغزی ترشح مینفرین، نوراپیهای عصبی اپیدهندهانتقال -72

 د( فوق کلیوی ج( تاالموس ب( هیپوفیز الف( هیپوتاالموس

 

 شوند؟هایی که موج سینوسی دارند، چه نامیده میصوت -73

 د( صورت خالص ج( بسامد ب( طنین الف( موج صوتی

 باشد؟یابی میدار انتخاب براساس مکاندر عملیات شناختی انتخاب شیء برای توجه، کدام دستگاه مغز عهده -74

 د( مخچه قدامیج( دستگاه  ب( دستگاه لیمبیک الف( دستگاه خلفی

 فقدان کامل احساس گرسنگی، پیامد کدام آسیب مغزی است؟ -75

 میانی -ب( تخریب هیپوتاالموس بطنی  الف( تحریک هیپوتاالموس جانبی

 د( تخریب هیپوتاالموس جانبی  میانی -ج( تحریک هیپوتاالموس بطنی

 ظه دارد؟ی مرکزی را در حافکدام یک از ساختارهای مغزی زیر، نقش سامانه -76

 د( هیپوفیز ج( هیپوکامپ ب( هیپوتاالموس الف( قطعه فرونتال

 کدام یک از موارد زیر در ارتباط با اختالل خواب صحیح است؟ -77

 ب( ناتوانی از خواب ک افی که موجب اختالل در کار یا فعالیت شود.  های مکرر شبانهخوابیالف( کم

 ای که بااعث ترس و اضطراب در فرد شوند.های آشفته( خوابد های خلقیج( مشکالت خواب به اعلت اختالل

 شود؟آلودگی میهای زیر، فرد در هر شرایطی دچار خوابدر کدام یک از اختالل -78

 د( رؤیاهای روشن ج( آینه خواب ب( نارکولیسی خوابی شبانهالف( بی

پراهمیتی در تنظیم خلق و خو داشته و کمبودش با احساس ها، نقش کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر از خانواده مونوآمین -79

 افسردگی ارتباط دارد؟

 نفریند( نورایی ج( اسید گاما امینو بوتیریک ب( سروتونین الف( استیل کولین

هرتز همراه با افت و خیزهای تند و  16تا  12هایی با بسامد های کوچک و منظمی از پاسخها )مجموعهنمایان شدن دوک -81

 مربوط به کدام مرحله خواب است؟ EEG)گهگاهی در سراسر دامنه 

 د( پنجم یا حرکات سریع چشم ج( چهارم ب( سوم الف( دوم

 



 

 

 اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

 کدام یک از موارد زیر در مرود اوتیسم صحیح است؟ -81

 ب( اعوامل ژنتیکی، اوتیسم و اسکیزوفرنی یکسان است. ای برای بیماری اسکیزوفرنی در بزرگسالی است.الف( اوتیسم مقدمه

 اوت هستند.د( اوتیسم و اسکیزوفرنی دارای مقوله ژنتیک متف سالگی باشد. 5های اوتیسم باید قبل از ج( شروع بروز نشانه

 نیافه نامیدند، چه بود؟شناسان سبک دلبستگی گروهی از کودکان را سازمانعلت اینکه روان -82

 ب( ابراز رفتارهای متضاد در مقابل رفتارهای مراقبان و مادران  الف( پراکندگی در پاسخ به رفتارهای مادران

 و هیجانی این کودکان از نظم خاصی برخوردار نیست.د( رشد اعاطفی  ج( بالتکلیفی کودک در پاسخ به محرک های اعاطفی

 خویی در بزرگساالن چند ماه است؟طول مدت برای تشخیص افسرده -83

 22د(  21ج(  22ب(  6الف( 

 در کدام مدل پیشگیری، اعتقاد بر این است که بهترین روش به شکل تغییر مستقیم خود کودک است؟ -84

 د( مدل در معرض خطر ارتقایی -ج( مدل تربیتی ر محیطیب( مدل ایجاد تغیی الف( مدل پزشکی

 تواند شروع شود؟از چه سنی می DSM-5 ،PTSDبراساس  -85

 د( ده ماهگی ج( شش ماهگی ب( شش سالگی الف( یک سالگی

 نیست؟ Major Depressiveهای زیر جزو اختالل های تشخیص افتراقی اختالل کدام یک از اختالل -86

 Body Dysmorphicد(  ADHDج(  Adjustmentب(  Sadnessالف( 

 اثرترین برنامه پیشگیری از مصرف الکل و داروها در کودکان است؟کدام گزینه، کم -87

 های زندگیب( آموزش مهارت  الف( افزایش اعزت نفس

 د( تقویت و بهبود دلبستگی  ج( تعلیم مقاومت در برابر سوء مصرف

 ای است؟روان از طریق تکوین چه پدیده نقش باورهای مذهبی در سالمت -88

 د( مزاج ج( خلق ب( فرایندهای شناختی الف( هویت فرهنگی

 با کدام عوامل ذیل مرتبط است؟« اضطراب غریبه»تعدیل  -89

 د( رشد حواس ج( تکوین مفهوم خود ب( تعدیل دلبستگی الف( رشد توان حافظه

 باشد؟طرح میاختالل اضطراب جدایی در کودکان در چه سنی م -91

 د( اضطراب بنیادی ج( درک هویت ب( تعالی دار بودنالف( ریشه

 شود؟نمیدر کمک به کودکان برای سازگار شدن با طالق والدین، کدام گزینه زیر پیشنهاد  -92

 د( رابطه مستمر با پدر ومادر ج( همدردی با احساس کودکان گرب( تربیت مصالحه الف( مصون نگاه داشتن کودکان



 

 

 باشد؟نمیکدام یک از موارد زیر جزو اصول اصلی بهداشت روانی  -93

 ریزی بهداشتیب( طرح و برنامه الف( توجه و احترام به شخصیت خود و دیگران

هایی که سبب ایجاد رفتار و ااعمال انسان د( شناسایی احتیاجات و محرک  های خود و دیگرانج( شناخت محدودیت

 گردد.می

 حاالت روانی زیر، معادل سالمت روانی مثبت است؟کدام یک از  -94

 د( رفاه ذهنی ج( کامیابی ب( خوشبینی الف( شادکامی

 شود؟کدام یک از عوامل زیر، قلب سالمت روانی مثبت محسوب می -95

 د( هوش تحصیلی ج( هوش بین فردی ب( هوش معنوی الف( هوش هیجانی اجتمااعی

 سازی فشار روانی، صحیح است؟برای مفهومکدام جمله در رابطه با مدل سلیه  -96

 شود.کنند، تأکید میالف( بر رویدادهای محیطی که آن پاسخ را ایجاد می

 شود.بندی می. فرسودگی تقسیم3. مقاومت 2. واکنش هشدار 2دهی به فشار روانی به ب( مراحل پاسخ

 شود.ج( فشار روانی به منزله محرک تعریف می

 ر روانی پایدار توسط سلیه ارائه گردید.د( اصطالح سندرم فشا

 باشند؟مدار میهیجان (COPING)های کنار آمدن کدام یک از موارد زیر در گروه روش -97

 د( پرت کردن حواس ج( مشاوره با دیگران ریزیب( برنامه های مغایرالف( بازداری فعالیت

 «وب ارتباطی من، درخواستم را برای رفتن به سینما نپذیرفت.های خدوستم به دلیل عدم مهارت»این جمله مراجع را که  -98

 تواند بیانگر چه نوع خطای شناختی باشد؟می

 د( استنباط دلبخواهی ج( شخصی کردن خوانیب( ذهن الف( برچسب زدن

 شناختی بندورا، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ -براسسا نظریه اجتماعی -99

 شان در ااعمال مقداری کنترل بر اعملکردشان و رویدادهای محیطی است.ااعتقاد افراد به توانایی الف( کارآیی شخصی به معنای

 اندیشی.گانه اعبارت است از: قصدمندی، دوراندیشی و ژرفب( اعلیت متقابل سه

 مان است.ج( انتظارات کارآیی به همان معنای انتظاارت پیامدهای اعمل

 ها و معنی هدف زندگی خود را ارزیابی کنند.ها، ارزشتوانند انگیزهکه افراد میپذیری نسبت به خود یعنی ایند( واکنش

 باشد؟های اضطرابی میهای زیر جزو اختالل، کدام یک از اختاللDSM-5براساس معیارهای  -111

 د( اختالل موکنی ج( اللی انتخابی اعملی -ب( وسواس فکری الف( دلبستگی واکنشی

 

 



 

 

 آمار و روش تحقیق

هایی که در جلسات آزمایشی میزان قند بیشتری مصرف کرده محققی در پژوهش با دانشجویان متوجه شد که آزمودنی -111

 ای است؟بودند در ازمون حافظه نمره باالتری نشان دادند. این تحقیق برای ما دارای چه نتیجه

 کننده برای افزایش حافظه است.الف( مصرف قند اعاملی تعیین

 بت بین مصرف قند و میزان حافظه وجود دارد.ب( همبستگی مث

 توان گرفت.ای از این پژوهش نمیج( این تحقیق نیاز به بررسی بیشتر دارد چون هیچ نتیجه

 د( نواعی همبستگی بین مصرف قند و میزان حافظه وجود دارد.

 دست آمده ازمقادیر نمونه است؟کدام یک روش مناسبی برای برآورد پارامترهای جامعه آماری براساس اطالعات به  -112

 گیرید( خطای اندازه ج( واریانس ب( انحراف استاندارد الف( حدود اطمینان

 گیرد؟کدام گزینه زیر در تحلیل توان آماری کمتر مورد توجه قرار می -113

 هاد( واریانس داده ج( جهت فرضیه داریب( سطح معنی الف( انداز نمونه

 های زیر، ثبات گرایش به مرکز بیشتری دارد؟شاخصکدام یک از  -114

 د( واریانس ج( نما ب( میانه الف( میانگین

 معلولی کدام مرد است؟ -ترین روش کمی برای کشف روابط علّیساده -115

 د( همبستگی ایمقایسه -ج( اعلی تجربیب( شبه الف( روش تجربی کامل

 های تحقیق کیفی اطالعات غنی دارد؟هدفگیری از لحاظ های نمونهکدام یک از روش -116

 اید( چند مرحله ایج( خوشه ایب( طبقه الف( هدفمند

 های همبستگی چند متغیره استفاده کرد که حداقل چند متغیر داشته باشیم؟توان از آمارهدر صورتی می -117

 5د(  2ج(  3ب(  2الف( 

 باشد؟های پژوهشی مینگاری از کدام روشقوم -118

 د( کیفی ج( گروه ویژه ب( دلفی ف( همبستگیال

 کدم یک از موارد زیر در مورد ویژگی پایایی روش علمی، صحیح است؟ -119

 الف( در طول زمان نتایج مشاهدات تداوم دارد.

 های دیگر اعلمی دارد.ب( نتایج پایداری باالیی در ارتباط با رشته

 رسند.کنند و به نتایج همانند مییج( افراد واجد صالحیت، همان مشاهدات را تکرار م

 ها تأیید شود.د( مشاهدات بالینی باید توسط آزمون



 

 

 شود؟شناختی با استفاده از حیوانات انجام میهای روانچن درصد از پژوهش -111

 5د( کمتر از  1ج(  5ب(  25الف( 

 شوند، کدام مورد است؟وسته بیان میهای پیترین آماره همبستگی وقتی که هر دو متغیر به صورت نمرهمناسب -111

 حاصلضرب -ب( همبستگی گشتاور  ایالف( همبستگی دور رشته

 هاد( همبستگی تفاوت رتبه  ج( ضریب فی

 گیری غیرتصادفی است؟های نمونههای نمونه گیری زیر جزو روشکدام یک از روش -112

 د( بلوکی ایج( سهمیه ایب( طبقه ایالف( خوشه

 نیست؟کدام یک از موارد زیر درباره خطای نوع دوم صحیح  -113

 ب( بین اندازه تأثیر متغیر مستقل و خطای نوع دوم، رابطه مستقیم وجود دارد. الف( خطای نوع دوم به سطح معناداری آماری بستگی دراد.

 دهد.ونه، خطای نوع دوم را کاهش مید( افزایش حجم نم ج( بین خطای نوع دوم و توان آزمون، همبستگی معکوس وجود دارد.

 های طرح آزمایشی ناشی از کدام یک از عوامل زیر است؟واریانس بین گروه -114

 توان آنها را کنترل کردب( اعوامل تصادفی که نمی  الف( تفاوت فردی

 د( خطاها  ج( دستکاری متغیر مستقل

مساوی ها با حجم ناترین روش برای مقایسه میانگین گروهمناسب های تعقیبی زیردر تحلیل واریانس، کدام یک از آزمون -115

 است؟

 کُلر -د( نیوفن ج( دانکن ب( شفه الف( توکی

Zیک فرد در توزیعی با  Tنمره  -116 ,12 مساوی است با: 11و انحراف معیار  51، میانگین 

 62د(  65ج(  61ب(  71الف( 

ر مالک ای که بیشترین همبستگی را با متغیکنندهبینیهای رگرسیون چند متغیری، ابتدا متغیر پیشدر کدام یک از روش -117

 شود؟دارد، وارد مدل رگرسیون می

 Forward, Backwardب(   Backward, Enterالف( 

 Stepwise, Enterد(   Stepwise, Forwardج( 

 گیرد؟گیری زیر قرار میهای اندنازهاز مقیاسآموزان یک مدرسه، در کدام یک نمره هوشبهر دانش -118

 اید( فاصله ج( ترتیبی نسبی (ب الف( اسمی

محققی تصمیم دارد رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی را با حذف تأثیر سن بر روی متغیرهای مذکور مطالعه کند.  -119

 ترین روش کدام است؟مناسب

 (Partial)ای ب( همبستگی پاره  الف( تحلیل رگرسیون



 

 

 د( تحلیل کوواریانس  (Part)ای پارهج( همبستگی نیمه

 یست،نزمانی که بخواهیم یک آزمون را به عنوان شاخصی از یک ویژگی تفسیر کنیم که به سادگی یا آشکارا قابل مشاهده  -121

 شود؟از کدام نوع اعتبار در ارزیابی استفاده می

 د( همزمان ج( سازه ب( مالک الف( محتوا

 

 

 


