
 95پاسخ تشریحی سواالت آسیب شناسی کنکور کارشناسی ارشد سراسری 

 (بوده استا طبق دفترچه موجود در سایت گزینه ه)

 

 3گزینه  -51سوال 

 به وجود می آیند و اکثر آنها نزدیک صبح رخ می دهند.  REMکابوس های شبانه معموال در خواب 

 718منبع: آسیب شناسی گنجی، صفحه 

 سواالت تالیفی روان آموز: 2سوال یکسان در مجموعه 

 رخ نمی دهد؟ NREMکدام یک از اختالالت خواب در مرحله   - 371سوال 

 وحشتزدگی در خواب (1

 در خوابراه رفتن  (2

 برانگیختگی همراه سردرگمی (3

 کابوس شبانه (4

 

 2احتماال گزینه  -52سوال 

آمنزی تجزیه ای یا گسسته ناتوانی در یاداوری اطالعات شخصی است. فرد نمی تواند خاطرات ذخیره شده و 

)منبع: رویدادهای پیش از آغاز فراموشی را به یاد آورد و نیز نمی تواند خاطرات بلندمدت جدید تشکیل دهد. 

 (381آسیب شناسی گنجی، صفحه 

دهایی که کمی پیش از سانحه رخ داده اند از دست می رود ولی در یازدودگی پس گستر حافظه برای رویدا

، باشد )چون حافظه دورتر در نورون ها و سیناپس ها ذخیره می شود(. )منبعممکن است حافظه دورتر سالم 

. ممنون میشم شما ذکر است دقیقا نمیدونم که از چه منبع کنکوری اطالعات بلندمدت نورون های خودم هست!

 (کنید

 



 2گزینه  -53 سوال

واقعیت زدایی عبارت است از دوره های مستمر یا مکرر از  -ویژگی اصلی اختالل شخص زدایی  DSM-5طبق 

)یعنی همان تغییر ادراک از  تجربه هایی که در انها فرد احساس می کند از قالب جسمی خود بیرون آمده است

 دارد.  . این اختالل دو عنصر مسخ شخصیت و مسخ واقعیتواقعیت خود(

مسخ واقعیت جایگزین شده -نداریم بلکه اختالل مسخ شخصیت DSM-5)اختاللی به نام مسخ شخصیت در 

 است. احتماال این سوال بر اساس ویراست قبلی طرح شده است(

 394منبع: آسیب شناسی گنجی، صفحه 

 

 4گزینه  -54سوال 

اصطالح شخصیت صرعی وار یا صرعی برای افراد مبتال به اختالل انفجاری متناوب برای نشان دادن این موضوع 

به کار رفته که انفجارهای خشم این افراد شبیه حمالت صرعی است. عالوه بر ان، این دو اصطالح نشان می دهد 

ت و همچنین احتمال نقش داشتن مغز که انفجارهای خشم این افراد جزو صفات شخصیتی و معممول آنها نیس

 در ایجاد شدن آنها را نشان می دهد. 

  19، فصل 3خالصه کاپالن و سادوک ترجمه گنجی، جلد منبع: 

 

 3گزینه  -55سوال 

 سال است.  5برای تشخیص انورسیس یا بی اختیاری ادرار حداقل سن تقویمی 

 528، صفحه 2منبع: آسیب شناسی گنجی، جلد 

 سواالت تالیفی روان آموز: 2در مجموعه سوال یکسان 

 حداقل سن تقویمی برای تشخیص اختالل انورسیس، چند سال است؟ -221سوال 

 سال 3 (1



 سال 4 (2

 سال 5 (3

 سال 6 (4

 

  2گزینه  -56سوال 

در عملکرد اجرایی به ویژه بازداری رفتار نقص دارند. عملکرد اجرایی تحت کنترل قشر  ADHDکودکان مبتال به 

 پیشانی مغز است.

 اختالل اصلی این کودکان ناتوانی در جلوگیری از پاسخ ها به علت نابهنجاری در قشر پیش پیشانی است.

 227آسیب شناسی هالجین، صفحه  – 561منبع: آسیب شناسی گنجی، صفحه 

 سواالت تالیفی روان آموز: 2شابه در مجموعه سوال م

 دچار بیشترین نابهنجاری است؟ ADHDکدام یک از مناطق مغزی در کودکان مبتال به  -249سوال 

 پیشانی (1

 گیجگاهی (2

 آهیانه ای (3

 پس سری (4

 

 1گزینه  -57سوال 

عامل خطر عاملی است که احتمال پیامدهای منفی را افزایش می دهد و فرقی نمی کند که یک عامل منفی 

دیگر حضور دارد یا نه. اما عامل آسیب پذیری عاملی است که احتمال پیامدهای منفی را صرفا در حضور یک 

 عامل منفی دیگر افزایش می دهد. 

 368منبع: آسیب شناسی گنجی، جلد اول، صفحه 

 

 



 3گزینه  -58سوال 

 سبب شناسی اختالالت انطباقی: 

تاکید کرده است.  توانایی بعدی واکنش به استرستحقیق روان کاوی روی نقش مادر و محیط پرورش شخص در 

حائز اهمیت است. منظور از مادر به حد  وینی کات "مادر به حد کافی خوب"در این میان به خصوص مفهوم 

کافی خوب، مادری است که با نیازهای کودک سازگاری نشان داده و حمایت کافی برای او فراهم می کند و او را 

 قادر می کند محرومیت های زندگی را تحمل کند. 

 26صفحه  منبع: خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک، ترجمه دکتر رضاعی، فصل اختالالت انطباق،

 

 4گزینه  -59سوال 

انگیزه اصلی بیماران مبتال به اختالالت ساختگی اجتناب از وظایف، نفع مالی یا نفع عینی نیست و انگیزه آنها 

 ست. صرفا دریافت مراقبت پزشکی و ورود به سیستم پزشکی ا

 63، ترجمه رضاعی، صفحه DSM-5بر اساس  منبع: خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک

در مورد تمارض افراد عمدا سمپتوم هایی را نشان می دهند که به هدف خاصی برسند )مثال فرار کردن از کار( 

اما در اختالل ساختگی علت واضحی برای ایجاد ارادی سمپتوم ها وجود ندارد به جز احتماال ایفای نقش مریض 

 .  و دریافت توجه بیشتر از سوی دیگران

 343ب شناسی گنجی، جلد دوم، صفحه منبع: آسی

نیز طبق متن  3یعنی کسب مراقبت پزشکی جواب صحیح است. گرچه گزینه  4با توجه به کلید سنجش، گزینه 

 فوق می تواند صحیح باشد. 

 سواالت تالیفی روان آموز: 2سوال مشابه در مجموعه 

 در کدام یک از موارد زیر فرد عمدا به ایفای نقش بیمار می پردازد تا توجه دیگران را کسب کند؟ -131سوال 

 تمارض (1

 اختالل تبدیلی (2



 اختالل ساختگی (3

 هیپوکندریا (4

 

 1گزینه  -60سوال 

نقش اشنایدر توصیف عالیم درجه اول اسکیزوفرنی بود که به تاکید او نه مختص اسکیزوفرنی بود ،  نه می 

در بیماران فاقد هر بایست بدون هیچ انعطافی به کار رود، بلکه صرفا برای تشخیص گذاری مفید واقع می شود. 

نی که از جهات دیگر نوعی یا تیپیک گونه عالمت درجه اول هم صرفا بر اساس عالیم درجه دوم و نمای بالی

 باشد، می توان این اختالل را تشخیص داد. 

) با توجه به توضیح فوق، وقتی عالیم درجه اول حضور ندارد نمی توان گفت که به هیچ وجه اسکیزوفرنی وجود 

ست یعنی ندارد بلکه با توجه به سایر عالیم می توان تشخیص اسکیزوفرنی داد. بهترین جواب گزینه یک ا

 احتمال کم برای تشخیص اسکیزوفرنی(

 ، ترجمه دکتر رضاعی14منبع: خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک، جلد دوم، صفحه 

 

 2گزینه  -61سوال 

 سالگی ظاهر می شوند  3قبل از سن اختالالت نافذ رشد )که اتیسم یکی از آنهاست( معموال 

 42ترجمه دکتر رضاعی، صفحه منبع: خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک، 

 

 1گزینه    -62سوال 

 د سنجش استفاده شده است. برای این سوال پیدا نکردم. برای گزینه صحیح از کلی منبعی

 

 



 4گزینه  -63سوال 

 غیرارادی و تکراری  حرکات پیچشیفلج آتتوئید: 

 فلج ترمور: لرزش های غیرارادی بیشتر در دست و پا 

 فلج اسپاستیک: عضالت سفت و منقبض

 فلج آتاکسیک: ناهماهنگی عضالنی و مشکالت تعادلی 

با توجه به اشاره به حرکات غیرارادی پیچشی در صورت سوال که مشخصه فلج آتتوئید است، بهترین پاسخ 

 است.  4گزینه 

  181منبع: از مجموعه آسیب موجود در سایت، صفحه 

 

 1گزینه  -64سوال 

قرار دارد. علت بیماری فقدان  سوخت و ساز مواد پروتئینیبیماری فنیل کتونوری در دسته اختالالت مربوط به 

 آنزیمی است که فنیل آالنین را به پاراتیروزین تبدیل می کند.  

 63منبع: کودکان استثنائی میالنی فر، صفحه 

 بیماران دچار فنیل کتونوری شدیدا کم توان هستند ولی برخی هوش مرزی یا طبیعی دارند اکثر 

 390، صفحه 3 منبع: خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک، جلد

 

 2گزینه  -65سوال 

 هستند.  XXYاضافه دارند یعنی  Xفقط در مردها دیده می شود. این بیماران یک کروموزم سندرم کالین فلتر 

 52منبع: کودکان استثنائی میالنی فر، صفحه 



 4گزینه  -66سوال 

یک بیماری کروموزومی است که شیوه وراثت آن به شکل نهفته است. در این بیماری ششها، کبد، کیستی فیبروز

 می شود.  مشکالت تنفسی و گوارشیو لوزالمعده به میزان زیادی مخاط غلیظ ترشح می کنند که باعث 

در کتاب های ، حتما )نزدیک ترین منبعی که یادم آمد این بود  76منبع: روانشناسی رشد لورابرک، صفحه 

 اما بنده خاطرم نیست(.  کودکان نیز وجود دارهآسیب شناسی و 

 

 3گزینه  -67سوال 

 د سنجش استفاده شده است. برای این سوال پیدا نکردم. برای گزینه صحیح از کلی منبعی

 

 4گزینه  -68سوال 

قطعا  ی رو حفظ میکردمچنین چیزهای بنده اگرپاسخ این سوال رو بدیم اما چاره چیست! انتظار ندارید که 

آرزوی سالمتی می  محترم طراح برایخوب ور ارشد یا حتی دکترا رو رد کنم و زنده بمونم! نمیتونستم کنک

 کنیم و دست به دامان اینترنت میشیم : 

معرفی شد!  جورج استیلتوسط  1902ذکر شده است که این اختالل اولین بار در سال  ADHDدر تاریخچه 

 بیاد!  95خدا بیامرزاد، ایشون فکر نمی کرد روزی اسمش توی کنکور ارشد روانشناسی 

 www.healthline.com/health/adhd/history#Overview1منبع: 

 

 1گزینه  -69سوال 

 15ساله و در نوجوانان  12تا  6مهم ترین و بارزترین سمپتوم های اختالل سلوک در کودکان درباره سن شروع: 

 ( 642ساله آغاز می شود. اختالل نافرمانی مقابله ای در سنین پیش دبستانی دیده می شود. )صفحه  17تا 



درباره پرخاشگری: اختالل نافرمانی مقابله جویانه معیارهای کامل اختالل سلوک را نباید داشته باشد مثال 

پرخاشگری و خشونت ندارد اما به شکل دایم انفجار خشم دارد، نافرمانی و لجبازی می کند و باعث اذیت دیگران 

گر خشونت و پرخاشگری هستند و واکنش های (. کودکان مبتال به اختالل سلوک معموال آغاز630است )صفحه 

 2نتیجه: رد گزینه  –( 640غیرطبیعی و خشن نشان می دهند )صفحه 

نتیجه: رد   -(634اختالل نافرمانی مقابله ای در پسران بیشتر از دختران است )صفحه  درباره شیوع جنسیتی: 

 4گزینه 

و  634درصد )صفحه  10تا بیش از  2شیوع سلوک  درصد است. 11درباره شیوع اختالل: شیوع نافرمانی یک تا 

 (. شیوع سلوک بیشتر است. 640

بیش از نیمی از مبتالیان به نافرمانی بعد از چند سال بسیاری از معیارها را نخواهند داشت و در بیش از یک 

سلوک را (. اختالل نافرمانی به طور کلی معیارهای کامل 635سوم آنها اختالل سلوک ایجاد خواهد شد )صفحه 

 3نتیجه : رد گزینه   -ندارد و شدت آن کمتر است 

و همچنین  بروز نافرمانی کمتر از سلوک است چون سن است. 1گزینه  بهترین پاسخ به نظر می رسد

 پرخاشگری در آنها کمتر از سلوک است. 

 2منبع: آسیب شناسی گنجی، جلد 

 

 2گزینه  -70سوال 

اصوال شنیدن این خبر که کودک نورسیده یا کودکی که به مدرسه می رود مبتال به عقب ماندگی ذهنی است و 

 نمی تواند مثل سایر کودکان طبیعی پیشرفت کند برای خانواده شوک آور و ناراحت کننده است. 

 121بع: کودکان استثنائی میالنی فر، صفحه من

 


