
 :.  به نام بی نام او .: 

مبهه هک کوری م که  ژهه   م  مههالی  یرالی دام ادامه  ییهنا می کووهن   نیهه موهن اال ههههههههههههه هه          مملهه یه می دانیم که  کهم ملهه یه  م  حرف  ایه  ام یژه        

هف اسه   ژیشهریم ستهدونچ دونکم ما ح  دا د   سا کنا  ا  اکم ماا  ب ژ  اضایههم سنا وه ههف ک  دا دب  هیی  سه   اژیا سهم وه  وید  ا می  حبن  ژنک

یهم ژهری نع سهب د  نغه  مله یهت ویدب د  سا مهد  م د سهههفب نیه مون موهی ب ژه  ههاب   یتهه  سهنب ستههدون   ک  داالشهه ی هع  ی یب ژاام ن ههوهای ژه مبه ک  

 اسافهد  ا  کاب نمی شهف جهمع یا م ا  کاهب
ً
سهم جهمعچ  ا دیصی  می کویمب امه د  ماا   یهکهالی مله ی  سهم ماجع که والص ک  ژاام اکم موظی  مه غه به

 یدب اسافهد  ا  موب ب ک  ژایانن ژ  ک م سیال   یهسخ ژ  ذسم دا  حبهع جه  دسنب  شری ژ  دثبی  مله ب د   هیظ  مابیط میک  ده ش دا  حبهع ژی

خانم  ه م مه ریکم نرهت ا  اکم د س اسههههه  ک  ژ  س   شییییی اوییییی ک دوانی و ثنائا  اسییییی   ا ی آسییییی  د س  کپتهههههیل  میثادا   سه ادا ویاسن ژید   مج ی    

ش او ک  خانم پریسا دفیعی، اانشجنی دش ه دوا دیس   ده یف   شهیدبهشتک  اانشگاه  ش او ک بالینک  اانشجنی دوا ث کند و  دتبه برتر  ملیکا ناجیا ،  

ژ  صههههههی ت شییییی اوییییی ک دوانی و ثنائا  اسییییی   ا ی  آسییییی  اد  ا  مبه ک  نک ه مهم   620  اسهههههه   اکم مج ی    هههههههم  ههههههن     اایش اانشیییییگاه ترد س مدد 

م کوری م دا ننب ک  ژیشری جوب   ید  اکم مج ی   ژا مهم دا م نرهت  بننک ا ل سیدمون اس :  د  جه  ا  مله ی  نع   ک   سیارت دا ام یهسخ سیده  اس 

 ا ژیشههری د ر ی می کون   هه ه  ا  اکم جه  ک  ذسم  یهسههخ ژیدع اکم مج ی    -  د   ننک ب  ه   یاسههشمی دم دا    فظی دا ستههدون دیکین       ههن  اسهه 

  ژه  دهه ش می کشهههههههههههههن ژاام دثبیه  ملهه هب د   ههیظه  م ژحوهنمهنت سهه نمهندا ویاسهن ژید  امیهن ا  م که  اکم مج ی ه  سم سههههههههههههههرف سادوهن سیدهم د  کتهههههههههههههب 

ل می  یذکاام نظااتب ییشههوههدات   اناقهدات  هه ه  ی یاع د  جه  ییشههای  اکم مج ی   ویاسیم ژه ک ه  مییقی  سهم ژی گ  هه ه  ی یاع دا هها  ژه ههین 

 ژ   بتهههههههههههک  کیههع یمله ی   صههههههههههمیع اکم مج ی   ژه   ر وه هههههههههههف صههههههههههی ت می  ژید 
ً
اانلنا چ ژخش www.kayhanravan.irر ید ک  ژاام کهدر یم نع  لفه

 مااجی  ن هکین   گا   دای

 گروه مشاودا  ثیها  

http://www.kayhanravan.ir/


کیھان - ارشد و دکتری روان شناسی    نکات کلیدی آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی

والردیفتیک ها پا��س

مممممم

الت چ�ست؟1ممم ولھ ای 2) ا�عادی 3)  ر�خت شنا���3 دستھ طبقھ بندی در نظام اختال 1) مق

مممممم

ممم
2

ولھ ای طبقھ بندی بر اساس حضور�ا عدم حضور یک  در نظام مق

�د و�� در نظام ا�عادی طبقھ بندی بر مبنای کمیت  ........... انجام می گ�

�د . راوا�ی آن صورت می گ�  ف

رگھ  

مممممم

ری ها چ�ست؟3ممم ICDطبقھ بندی ب�ن املل�� بیما

مممممم

ممم
ولھ ای چ�ست؟4 ر�خت شنا��� با مق رق طبقھ بندی  ف

زم تمام  ولھ ای بودن در یک طبقھ مستل در مق

ر�خت شنا��� �ا��  خصیصھ هاست و�� در 

رگھ اص�� باشد. رای چند  رد دا است ف

مممممم

ر�وط بھ چ�ست؟5ممم ردمحور 5 در DSM- IV م زش یافت�ی و ک�ش وری ف سطح ک�� سا

آس�ب شنا��� روا�ی
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کیھان - ارشد و دکتری روان شناسی نکات کلیدی آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی

مممممم

وع چ�ست؟6ممم روز و شی رق ب�ن ب ف

زما�ی  رد قدیم و جدید در دامنھ  وا وع م شی

رد جدید در دوره  وا روز م م��ص است و ب

خاص

مممممم

وع در طول عمر بھ چھ معناست؟7ممم شی
راد در جمعیت عمومی کھ حداقل یک  �س�ت اف

بار در عمر خود بھ اختالل خا��� مبتال شدند.

مممممم

وامل آمیختھ بھ چھ معناست؟8ممم ع
ری غ�� از متغ�� مستقل کھ ممکن  وامل دیگ ع

ولید کنند را  ت زما����  است اثر آ

مممممم

�ل چ�ست؟9ممم ر�ن شیوه کن� �لرایج ت روه  کن� گ

مممممم

ممم
رسد .10 حداقلدر مصاحبھ ساخت دار مقدار قضاوت بالی�� بھ .......... می 

مممممم

SCIDمخفف ان�ل���� مصاحبھ بالی�� ساخت دار چ�ست؟11ممم

مممممم

شاخھ ایSCID یا مصاحبھ بالی�� ساخت دار خطی است یا شاخھ ای ؟12ممم
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کیھان - ارشد و دکتری روان شناسی    نکات کلیدی آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی

مممممم

زمون های روا�ی چ�ست؟13ممم سھ طبقھ بندی ک�� آ
رافکن  زمون های ف روا�ی 2) آ رسشنامھ های  1) پ

زمون های هوش 3) آ

مممممم

را�ی اجتما��مقیاس Si در MMPI بھ چھ معناست ؟14ممم رون گ را�ی – ب درون گ

مممممم

15ممم
ژ�ی ها�ی  رای چھ و� �ند دا ره باال می گ� ردا�ی کھ در مقیاس mf نم م

هس�ند؟
زنانھ را یا  حساس ه�� دوست، پذی

مممممم

ردی بھ چھ معناست ؟16ممم رک تحلیل �ا

وع / مدت / شدت و   رفتار از نظر وق ارز�ا�ی 

رفتار  وع  رک ها�ی کھ گمان می روند وق رر��� مح

زا�ش دهند . را �اهش یا اف

مممممم

رف چ�ست؟17ممم ولوژی پر مص زمون نورو�سی� سھ آ
رک�� بندر 2) هالس�ید  ری – ح رح های دیدا 1) ط

�اس�ا – ر�تان 3) لور�ا – ن�

مممممم

رر��� در GAF چ�ست؟18ممم زمینھ مورد ب  3
رد  واده 2) عملک 1) روابط اجتما�� با خان

راغت ����� 3) استفاده از اوقات ف

مممممم

پایا�ی داوری متقابل بھ چھ معناست؟19ممم
زمون  �ع�� با هر 3 روش مشاهده و مصاحبھ و آ

رسیم . بھ ن�یجھ یکسان ب
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مممممم

ر�ن نقد بھ DSM – IV چ�ست؟20ممم مهم ت
زد و فقط  ردا بھ ت�ی�ن و س�ب شنا��� ن��  پ

توصیف می کند.

مممممم

رد ؟21ممم ر�ی چھ نام دا ره اسک��وف ر�ا ر��وری بی�سون د رضیھ گ رتباط مضاعفف رضیھ ا ف

مممممم

ممم

22

وای  رتباط اص�� (محت رتباط مضاعف عدم همسو�ی ب�ن ا ر�ھ ا ر نظ

رچوب و ... ) بھ چند ش�ل و با چھ  رتباط ( ��ن و چا را ا معنای پیام) و ف

را  �شان می دهد ؟ اختال�� خود 

وک  رتباط اص��: دائما مش� رف�ن ا 1) نادیده گ

رانو�ا�ی می  بودن  و منجر بھ روان گسیخت�ی پا

رک  رتباط اص��: عدم د شود. 2) پا�� دادن بھ ا

رتباطی ، پا�� نامتناسب منجر بھ  رافت های ا ظ

رو پاشیده می شود. 3) �ی  روان گسیخت�ی ف

راف؛ منجر  تفاو�ی بھ هر دو : فاصلھ از جهان اط

بھ روان گسیخت�ی �اتاتونیک می شود.
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مممممم

ممم

23
رضیھ ای  و�انھ DOUBLE – BIND چ�ست و در چھ ف مفهوم �عهد د

رح می شود ؟ مط

را از  ر���  واده ای کھ �ود�ان پیام های متعا خان

رها و احساسات خود  رفتا والدین در مورد 

و�انھ می شوند./  ر�افت می کنند دچار �عهد د د

ر��وری ب�ستون رتباط مضاعف، گ رضیھ ا ف

مممممم

ممم

را چ�ونھ ت�ی�ن می کند ؟24 ر�ی  دی�اه شناخ�� اسک��وف

راساس دی�اه شناخ�� در وهلھ اول مشکالت  ب

ر�ھ های  روز می کنند و تج ز�ست شناخ�� ب

را بھ وجود می آورند س�س  ح��� نامعمو�� 

�لھ پیامد  �شانھ های روان گسیخت�ی بھ م�

ر�ھ های  رک و ت�ی�ن تج رای د رد ب �وشش های ف

نامفهومی خو�ش�ن ظاهر می شود.

مممممم

رنوژ�ک بھ چھ معناست ؟25ممم واده اسک��وف مفهوم خان
را در یک  رن  واده ها�ی کھ پیدا�ش اسک��وف خان

رش می دهند. رو واده پ یا چند عضو خان
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مممممم

ممم

رنوژنیک چ�ست ؟26 واده اسک��وف واد�ی خان رتباط خان ژ�ی ا 3 و�

رش های بد گما�ی،  ری بھ شیوه نگ زا 1) هیجان اب

رد کھ  ره دا �ی مضاعف اشا خصومت و یادگ�

رد القا می کند. 2) سبک عاطفی کھ  واده بھ ف خان

رد است. 3)  رفتار هیجا�ی و کالمی در �عامل با ف

رتباط کھ بھ معنای نامفهوم بودن  راف ا انح

رد است. واده با ف م�املات و پیام های آن از خان

مممممم

ممم
27

رنوژنیک با  واد اسک��وف رتباط خان ری ا را رق راف در نحوه ب  انح

رزندا�شان چ�ست؟ ف

ره  ر�ا ردید د ردن آ��ا بھ ت وادار ک ردن و   1) گیج ک

رار دادن  ر�یات 2) ق راک ها و تج احساس ها و اد

وا�ست�ی مضاعف آن ها در حالت 

مممممم

رت اند از :28ممم سھ دستھ از �شانھ های روان گسیخت�ی عبا
1) �شانھ های مث�ت 2) �شانھ های منفی 3) 

رک�� �شانھ های روا�ی – ح

مممممم

ر�ن هذیان در روانگسیخت�ی ................ می باشد .29ممم رشد�یمتداول ت زا هذیان های آ
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مممممم

رجعیت بھ چھ معنا است؟30ممم هذیان م
ران یا اشیاء و رو�دادها معنای  رای اعمال دیگ ب

خاص و ����� قائل می شوند .

مممممم

هذیان های مهار شد�ی بھ چھ معنا است؟31ممم

رانگیخت�ی ها، احساس ها،  این باور کھ ب

ران مهار می  رها و  اعمال ا��ا توسط دیگ اف�ا

شود.

مممممم

ممم
رده چ�ست ؟32 راد افس رنیک و هذیان اف راد اسک��وف تفاوت هذیان اف

رده ها متناسب با خلق آن  هذیان های افس

ر�ی ها دچار هذیان ها�ی  هاست و�� اسک��وف

وان با احساسات آن ها است. هس�ند کھ ناهمخ

مممممم

رتند از :33ممم رنیک عبا هذیان  های بارز اسک��وف

�ل 3) هذیان  1) هذیان عظمت 2) هذیان کن�

زند و آس�ب 4) هذیان بھ خود�س�ن 5) هذیان  گ

جسما�ی

مممممم

ممم
�ل فکر ............. است .34 ان�شار فکرش�ل شا�ع کن�

مممممم

رق ب�ن خطای ح��� و توهم چ�ست؟35ممم ف

رد و�� بھ ش�ل  رک وجود دا در خطای ح��� مح

رک  راک می شود و�� در توهم مح ری اد دیگ

راک می شود. رد و�� اد وجودد ندا
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مممممم

�ید .36ممم را نام ب� ر�ی  عالئم مث�ت در اسک��وف
1) هذیان 2) توهم 3) گفتار آشفتھ 4) رفتار 

آشفتھ

مممممم

ر�ی است .37ممم ر�ن توهم در اسک��وف وا�یتوهم در حس ........ شا�ع ت شن

مممممم

ری .......... است . 38ممم ر�ن بخش مغز در خالل توهم های ش�یدا رو�افعال ت ب

مممممم

توهم منفی بھ معنای ........... است توهم مث�ت بھ معنای ........... است.39ممم
رک های  رک مح وجود /د رک های م رک مح عدم د

وجود نام

مممممم

ممم
�ید.40 را نام ب� ر�ی  �شانھ های منفی در اسک��وف

�ین  1) �ی تفاو�ی عاطفی و تماس چش�� در کم�

  ALOGIA حد 2) فقدان ت�لم

 AVOLITION راد�ی 3) �ی ا

ANHEDONIA 4) فقدان احساس لذت

مممممم

ممم
رنیک بھ چھ معناست؟41 راد اسک��وف راط در شمول در تفکر اف اف

ر�وط و  را�ش بھ �شکیل مفاهیم  از اطالعات م گ

ردن  ر�وط است و بیانگر نقص در تصفیھ ک نام

شناخ�� است.
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مممممم

رن ها بھ چھ ش�ل است؟42ممم الت عاطفی در اسک��وف رد و سط�� استاختال واطف س هیجان یا ع

مممممم

43ممم
رنیک تفاوت ک�� است یا  ری ��نجار و اسک��وف رایند فک فاوت در ف

کیفی؟
ک��

مممممم

رن چ�ست؟44ممم راد اسک��وف رگ و م�� اف ر�ن علت م خود ک���رایج ت

مممممم

45ممم
ر���� کدام  الت روان پ ر�ی و اختال روه طیف اسک��وف درDSM5در گ

اختالل اضافھ شده است؟
��ص�ت اسک��وتای��

مممممم

رانوئید چ�ست؟46ممم ر�ی پا شاخص اص�� اسک��وف
ری  هذیان های نظام یافتھ یا توهمات ش�یدا

�ده گس�

مممممم

رانوئید چ�ست؟47ممم ر�ی پا هذیان های غالب در اسک��وف
زند و آس�ب / عظمت / حسادت یا خیانت  گ

زناشو�ی

مممممم

ر�ی  غ�� تر از بقیھ است؟48ممم وع اسک��وف رانوئیدمنا�ع ego در کدام ن پا

مممممم

رانوئید است.49ممم ر�ی پا الح ........... ، معادل اسک��وف رافو�یاصط پا
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مممممم

ممم

ر�ی:50 واع ت�پ های اسک��وف ان

راف شدید از  ت�پ I ) �شانھ های مث�ت و انح

شناخت عادی، نا��� از شی�� مغز

ت�پ II) �شانھ های منفی، فقدان یا �اهش 

ری  �ات ساختا ردهای عادی، نا��� از �غی� رک �ا

وار است. راین �غی�� آن �سیار دش است بناب

مممممم

رما�ی است؟51ممم وع روان د ر�ی چھ ن زوف رما�ی اسیک ردیروان د IPT یا  میان ف

مممممم

ممم

رح شد و بھ چھ معناست؟52 رنیک توسط چھ ک��� مط الح سو�ر ف اصط

ر�ی و  رتباط ب�ن خالقیت و اسک��وف رلسون / ا �ا

را  داش�ن تفکر تدا�� گ

رادی کھ خو�شاوند  رنیک : اف سو�ر ف

رجستھ بودند. ر�ی داشتھ وهم در عل�� ب سک��وف
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