
 اضطرابیاختالالت  – 5فصل 

 کدام یک از اختالالت زیر در طبقه اختالالت اضطرابی قرار ندارد؟ DSM-5بر اساس  -1

 اختالل اضطراب جدایی  (1

 اختالل اضطراب اجتماعی (2

 اختالل اضطراب ناشی از دارو  (3

 اختالل استرس پس آسیبی  (4

 کدام یک درباره اختالل اضطراب جدایی نادرست است؟ -2

 ماهگی دیده می شود 18تا  12اضطراب جدایی در  (1

 اضطراب جدایی معموال در سال های پیش دبستانی دیده می شوداختالل  (2

 سالگی شروع شده باشد 18برای تشخیص گذاری اختالل باید قبل از  (3

 ماه ادامه یابد 6برای تشخیص گذاری در بزرگساالن نشانه ها باید حداقل  (4

 رایج ترین دارو برای درمان اختالل اضطراب جدایی چیست؟ -3

 بنزودیازپین ها  (1

 گی های سه حلقه ایضدافسرد (2

 بازدارنده های جذب انتخاب سروتونین  (3

 تثبیت کننده های خلق  (4

 از مفاهیم مطرح شده در علت شناسی کدام اختالل است؟ "ترس از ترس" -4

 اختالل اضطراب جدایی (1

 اختالل وحشت زدگی (2

 اختالل اضطراب تعمیم یافته (3

 فوبیاهای خاص (4

 اختالالت مطرح شده است؟هایپرونتیلیشن در علت شناسی کدام یک از  -5

 اختالل اضطراب جدایی (1

 اختالل وحشت زدگی  (2

 اختالل اضطراب تعمیم یافته  (3

 فوبیاهای خاص  (4



 آزمایش های چالش بیولوژیک در علت شناسی کدام اختالل به کار می رود؟ -6

 اختالل اضطراب جدایی (1

 اختالل وحشت زدگی  (2

 اختالل اضطراب تعمیم یافته  (3

 فوبیاهای خاص  (4

 ل دهنده عصبی در علت شناسی اختالل وحشتزدگی نقش دارد؟کدام انتقا -7

 سروتونین  (1

 دوپامین (2

 نورآدرنالین  (3

 گلوتامات  (4

 علت اصلی اختالل وحشتزدگی چیست؟ -8

 حساسیت سیستم هشدار خفگی (1

 نابهنجاری نورآدرنالین   (2

 تفسیرهای شناختی نادرست (3

 شرطی سازی کالسیک (4

 اختالل وحشتزدگی بر کدام مفهوم تاکید دارند؟دیدگاه های پسیکولوژیک در زمینه علت شناسی  -9

 هایپرونتیلیشن (1

 حساسیت به اضطراب (2

 نشخوار فکری (3

 نگرانی (4

 درمان روانشناختی انتخابی برای اختالل وحشتزدگی چیست؟ -11

 روان کاوی  (1

 ریلکسیشن (2

 درمان شناختی رفتاری  (3

 مواجهه درمانی  (4

 درباره اختالل اگورافوبیا صحیح است؟کدام گزینه  -11

 ورافوبیا یک طبقه تشخیصی جداگانه نیست بلکه زیرمجموعه اختالل وحشتزدگی استاختالل آگ (1



 اکثر افراد مبتال به اگورافوبیا حمالت وحشتزدگی را تجربه نمی کنند (2

 ماه طول بکشند 6برای تشخیص آگورافوبیا نشانه ها باید حداقل  (3

 های بستهفرد مبتال به آگورافوبیا فقط از مکان های باز می ترسد نه مکان  (4

 منظور از کالستروفوبیا چیست؟ -12

 ترس از مکان های بسته (1

 ترس از ارتفاع  (2

 ترس از حیوانات  (3

 ترس از مکان های باز (4

 کدام نظریه فوبیا را اجتناب از مشکالت واقعی و سببی می داند؟ -13

 روان کاوی (1

 رفتارگرایی (2

 درمان شناختی (3

 نظریه تکامل  (4

 دام نوع فوبی کمتر است؟احتمال وجود یک رویداد تروماتیک در سابقه ک -14

 عنکبوت (1

 ارتفاع  (2

 خون (3

 چاقو (4

 از دیدگاه شرطی سازی درباره فوبیا کدام مورد صحیح است؟ -15

 همه محرک ها برای تداعی شدن با محرک آزارنده از شانس مساوی برخوردار نیستند (1

 حضور یک تجربه تروماتیک برای ایجاد شرطی سازی فوبیا ضروری است (2

 محرک فوبیازا باعث افزایش ترس می شودمواجهه مکرر و مستمر با  (3

 هیچ کدام (4

 چیست؟ incubationمنظور از  -16

 خاموشی فوبی در نتیجه مواجهه مکرر با محرک (1

 افزایش فوبی در نتیجه مواجهه مکرر با محرک (2

 خاموشی فوبی در نتیجه اجتناب از محرک (3



 افزایش فوبی در نتیجه اجتناب از محرک (4

 فوبیا بر چه عاملی تاکید دارد؟ نظریه سلیگمن درباره علت پدیدایی -17

 شرطی سازی (1

 درماندگی آموخته شده (2

 آمادگی بیولوژیک  (3

 نابهنجاری های زیستی  (4

 طبق توضیح داروینی در چه شرایطی یک فوبیای خاص شکل می گیرد؟ -18

 در نتیجه یک رویداد تروماتیک،  بین محرکها و ترس تداعی ایجاد می شود (1

 ادی سازی نمی شوندترس های بدون تداعی به شکل صحیحی ع (2

 فرد از محرک هایی که برای بقا زیانبار هستند اجتناب می کند (3

 در اثر مواجهه مکرر با محرک های زیان آور ترس از آنها ایجاد می شود.  (4

 یادگیری ترس بدون تداعی، در علت شناسی کدام اختالل مطرح شده است؟ -19

 وحشتزدگی (1

 فوبی خاص   (2

 آگورافوبیا (3

 اضطراب اجتماعی  (4

 مدل اجتناب از بیماری، علت اصلی شکل گیری فوبیای خاص چیست؟طبق  -21

 نگرانی (1

 بیزاری  (2

 انتخاب طبیعی  (3

 تجربه تروماتیک (4

 

 ادامه دارد....


