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سال 0011

روانشناسی بالینی
0ـ

کدامیک از اختالالت شخصیت زیر با خصایص اسکیزوفرنی مرتبط نیست؟
الف) اختالل شخصیت مرزی
ب) اختالل شخصیت اسکیزوئید
ج) اختالل شخصیت اسکیزوتایپی
د) اختالل شخصیت هیستریونیک

2ـ

در شاخص درک کالمی آزمون  ،WAIS-IVکدام خرده آزمون جزء خرده آزمونهای اصلی نیست؟
الف) خرده آزمون درک
ب) خرده آزمون واژگان
ج) خرده آزمون اطالعات
د) خرده آزمون شباهتها

3ـ

دوره اختالل افسردگی عمده ) (MDDبدون درمان چند ماه طول میکشد؟
الف) سه ماه
ب) شش تا سیزده ماه
ج) چهار تا شش ماه
د) دوازده تا بییست و چهار ماه

0ـ

شایعترین اختاللی که همزمان با اختالل روانی دیگر یافت میشود ،کدام است؟
الف) اختالل اضطراب فراگیر
ب) اختالل پانیک
ج) اختالل اضطراب اجتماعی
د) اختالل وسواسی جبری

5ـ

نیمرخ آزمون  MMPI2مردی  35ساله در مقیاسهای  4و  9برافراشتگی دارد ،محتملترین تشـخیص در مـورد او
کدام است؟
الف) اختالل دوقطبی
ب) اختالل شخصیت ضد اجتماعی
ج) اختالل اسکیزو افکتیو
د) اختالل شخصیت پارانویید

6ـ

در آزمون  MCMI-IIIکدام اختالل جزء اختالالت شدید شخصیت نیست؟
الف) اختالل شخصیت پارانویید
ب) اختالل شخصیت اسکیزوتایپال
ج) اختالل شخصیت ضد اجتماعی
د) اختالل شخصیت مرزی
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7ـ

سندروم توره بیشتر با کدام اختالل بروز میکند؟
الف) اختالل دوقطبی نوع دوم
ب) اختالل فراموشی تجزیه ای
ج) اختالل جسمانی شکل
د) اختالل وسواسی جبری

8ـ

کدامیک از سیستمهای نمره گزاری آزمون بندر گشتالت مخصوص کودکان است؟
ج) پاسکال و ساتل
ب) لکس
الف) هات

9ـ

کدامیک از موارد زیر درباره خودکشی نوجوانان غلط است؟
الف) میزان خودکشی در نوجوانی به طور چشمگیر افزایش مییابد.
ب) پسرها بیشتر از دخترها اقدام به خودکشی میکنند.
ج) دخترها کمتر از پسرها خودکشی موفق میکنند.
د) ببن روشهای اقدام به خودکشی در دخترها و پسرها تفاوت وجود دارد.

 01ـ

کدامیک از عالئم  ADHDاغلب در نوجوانی و بزرگسالی کاهش مییابد؟
ج) تکانشگری
ب) بیتوجهی
الف) بیقراری

 00ـ

در آزمون رورشاخ براساس نظام جامع اکسنر ،تعداد زیاد پاسخ به فضای سفید ) ،(Sنشانگر کدام مورد است؟
الف) منفی گرایی ،دشواری در کنترل خشم و گرایش به مخالفت
ب) نیاز به عقب نشینی از موقعیتهای مبهم
ج) تمرکز بر جزئیات به جای ادراک کل موقعیت
د) گرایشهای محافظه کارانه و جامعه پسند

د) کوپیتز

د) بیش فعالی

 02ـ کدام عبارت درباره اختالل پرخوری درست است؟
الف) دورههای پرخوری بیشتر در مهمانیها یا مراسم اتفاق میافتد.
ب) پس از حمله پرخوری ،فرد دست به رفتارهای جبرانی میزند.
ج) فرد در یک بازه زمانی طوالنی میزان زیادی غذا میخورد.
د) غذاها با کالری زیادی بدون کنترل خورده میشوند.
 03ـ برای گذاشتن تشخیص افسردگی اساسی عودکننده بیمار باید حداقل چند دوره افسردگی را تجربه کرده باشد؟
الف) دو دوره
ب) چهار دوره
ج) دو دوره در مدت سه ماه
د) سه دوره در مدت شش ماه
 00ـ خانم  05سالهای با عالئم افسردگی به شما مراجعه کرده است و بهشدت از پرخوری و پرخوابی خود شکایت دارد .او
افسردگی را با چه خصیصهای تجربه میکند؟
الف) مالنکولیک
ب) مالل هیسترویید
ج) درون زاد
د) واکنشی
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 05ـ کدام عبارت درباره اسکیزوفرنی با شروع دیررس درست است؟
الف) در مردان شایعتر است.
ب) عالئم نابسامان در آن شایعتر است.
ج) با مصرف داروهای ضد روان پریشی وضعیت خوبی پیدا میکنند.
د) از نظر بالینی از اسکیزوفرنی متمایز است.
 06ـ وقتی که آقای  35ساله مجرد مبتال به اختالل وسواس فکری  -عملی باور دارد که فکر کـردن بـه کشـتن مـادر
موجب می شود که ناخواسته او را با چاقو به قتل برساند از کدام مورد زیر رنج میبرد؟
الف) تفکر جادویی
ب) دوسوگرایی
ج) همه کار توانی
د) ابطال
 07ـ در تشخیص افتراقی اختالل استرس پس از سانحه )(PTSDکدام مورد زیر بیشترین اهمیت را دارد؟
الف) نشانگان روانپریشی
ب) نشانگان اختالالت تجزیه ای
ج) شناسایی عوامل طبی مانند صدمه به سر
د) شناسایی سابقه کودک آزاری
 08ـ تغییر سطح هشیاری ،تغییر توجه و اختالل در موقعیت سنجی و حافظه کـه در یـک دوره کوتـاه ولـی سـریع اتفـا
میافتد و نشانگان در روز نوسان دارند و در شب تشدید میشوند ،به احتمال زیادکدام اختالل زیر را نشان میدهند؟
الف) مسمومیت با اپیودها
ب) فراموشی تجزیه ای
ج) ترک مواد محرک
د) دلیریوم
 09ـ حساسیت مفرط به طرد شدن و صفت شخصیتی کمرویی در کدام اختالل شخصیت مشاهده میشود؟

الف) نمایشی
ب) منفعل  -پرخاشگر
ج) پارانویید
د) دوری گزین
 21ـ کدام عامل با خطر خودکشی باال همراه است؟
الف) وابستگی به الکل
ب) بی خوابی
ج) بیکاری
د) عزت نفس پایین
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نظریههای شخصیت و روان درمانی
 20ـ طبق نظریه روانکاوی ،مکانیزمهای دفاعی بر چه اساسی توسط فرد بهکار گرفته میشوند؟
الف) میزان مقاومت فرد
ب) انتقال و انتقال متقابل
ج) سطح رشد و میزان اضطراب فرد
د) آسیبهای دوران کودکی
 22ـ مارگارت ماهلر چه دورهای از زندگی را اوتیسم بچهگانه بهنجار مینامد؟
الف) دو هفته ی اول زندگی
ب) سه یا چهار هفته ی اول زندگی
ج) دو ماه اول زندگی
د) سه یا چهار ماه اول زندگی
 23ـ طبق نظر راجرز کدامیک از موارد زیر از خصوصیات افرادی که بهطور فزآیندهای شکوفا میشوند ،نیست؟
الف) اعتماد به خودشان
ب) میل به ادامه دادن رشد
ج) داشتن منبع ارزیابی بیرونی
د) پذیرا بودن به تجربه
 20ـ کدام روان درمانی را میتوان ترکیب فنون رفتاری و روانکاوی دانست؟
الف) رفتار درمانی دیالکتیکی
ب) طرحواره درمانی
ج) درمان فردمدار
د) درمان چندوجهی
 25ـ اساسیترین فرض اریک فروم چه بود؟
الف) انسانها مانند حیوانات با نیازهای فیزیولوژیک ،میل جنسی و ایمنی برانگیخته میشوند.
ب) شخصیت فرد را فقط میتوان با در نظر داشتن تاریخ شناخت.
ج) افراد از طریق سلطهپذیری ،قدرت و عشق با دنیا ارتباط برقرار میکنند.
د) ریشهدار بودن نیاز اساسی انسان است.
 26ـ مادری به دلیل بیماری کووید –  09به مدت  0ماه در بیمارستان بستری بود ،وقتی به خانه بازگشت پسـر  3سـاله او
توجهی به او نکرد ،با او حرف نمی زد انگار که مادری وجود نـدارد .در کـدام مرحلـه ااـطراا جـدایی از دیـدگاه
دلبستگی قرار دارد؟
الف) ناامیدی

ج) اعتراض

ب) افسردگی

د) جداسازی

 27ـ آقای مهندس  31سالهای مراجعه کرده است .او میگوید مسئولیت هیچ پروژه را در شرکت حتـی بـا اصـرار مـدیر
شرکت قبول نکرده است چون دوست ندارد پروژه ناموفق شود .او از نظر آدلر دچار کدام کنارهگیری است؟
الف) مانع تراشی
ب) تردید کردن
ج) بیتحرک ماندن
د) واپسروی
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 28ـ طبق مراحل رشد نظریه روابط ابژه ،تفرد ثانویه در چه دورهای اتفا میافتد؟
ج) نوجوانی
ب) فالیک
الف) نهفتگی

سال 0011

د) جوانی

 29ـ کدام گزینه در مورد نظریه ژاک الکان نادرست است؟
الف) ناخودآگاه ساختاری شبیه زبان دارد.
ب) مرحله آیینهای اساسی ترین رشد کودک است.
ج) ایگو بیشتر نماینده خود واقعی شخص است.
د) درمان یعنی نیاز به بیگانگی کمتر با خود و رابطه بیشتر با دیگران است.
 31ـ کدامیک از موارد زیر را میتوان یک صفت تک قطبی دانست؟
الف) توانایی عقالنی
ب) درون گرایی
ج) محافظه کاری
د) تسلط اجتماعی
 30ـ از نظر آیزنک علت اصلی تفاوت بین درونگرایان و برونگرایان به چه چیزی مربوط است؟
الف) سطح عزت نفس
ب) نوع دلبستگی
ج) سطح برانگیختگی مغزی
د) تربیت دوران کودکی
 32ـ از نظر هورنای کدامیک از موارد زیر جزء عناصر جستجوی روان رنجور برای شهرت نیست؟
الف) آرمانی کردن خود
ب) گرایش به پیروزی
ج) محبت و تأیید
د) جاه طلبی روان رنجور
 33ـ خانواده درمانگری که به درمان یک خانواده  3نفره میپردازد ،از فرزند  02ساله خانواده میخواهد واعیت ارتبـاطی
اعضا را به نمایش بگذارد .مراجع ،پدر را دور از خود و مادر درحالیکه پشت به آنها کرده قرار میدهد .درمانگر از چه
فنی استفاده کرده است؟
الف) analysis of triangle
ب) personal differentiation
ج) family sculpture
د) hierarchy of power
 30ـ  Metaphorدر کدامیک از درمانهای زیر به عنوان تکنیک اصلی استفاده میشود؟
الف) هیپنوز ،رفتاردرمانی دیالکتیک
ب) رفتاردرمانی دیالکتیک ،درمان روایتی
ج) رفتاردرمانی ،درمان بین فردی
د) رفتاردرمانی ،هیپنوز
 35ـ در دیدگاه پنج عامل بزرگ شخصیت ،کدام صفت جزء عامل توافق نیست؟
ج) دگرخواه
ب) مهربان
الف) خوش طینت
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 36ـ در نظریه روانشناسی تحلیلی یونگ ،من یا ایگو کدامیک از موارد زیر را شامل میشود؟
الف) هشیاری
ب) تصورات ناهشیار جمعی
ج) تصورات ناهشیار شخصی
د) کهن الگوی جامع
 37ـ خودپنداره در نظریه راجرز به چه معنی است؟
الف) برابر با خودارگانیزمی است.
ب) زیر سیستم خودآرمانی است.
ج) در برگیرنده تمام جنبههای هستی و تجربیات درک آگاهانه فرد است.
د) بخشی از خود است که شکوفا شده است.
 38ـ براساس نظریه صفات کتل ،صفاتی که به چگونگی رفتار فرد اشاره میکنند ،چه صفاتی نام دارد؟
د) سطحی
ج) خلقی
ب) پویشی
الف) توانشی
 39ـ منظور از «گناه وجودی» در نظریه وجودی چیست؟
الف) احساس ناقص بودن
ب) اگاهی از مرگ و مردن
ج) آگاه نبودن از موقعیت
د) بی محتوایی
 01ـ اولین مرحله تغییر از نظر مایکنبام کدام است؟
ب) خودنگری
الف) خودآموزی

ج) گفتگوی درونی

د) یادگیری مهارت جدید

روانشناسی عمومی و رشد
 00ـ کدامیک از موارد زیر جزء نظریه هو سه وجهی استرنبرگ نیست؟
ج) هوش تحلیلی
ب) هوش کالمی
الف) هوش عملی

د) هوش خالق

 02ـ در کدامیک از سبکهای فرزندپروری فرزندان تکانشی ،سرکش ،نافرمان ،پرتوقع و وابسته هستند؟
د) بی اعتنا
ج) آسان گیر
ب) مستبدانه
الف) مقتدرانه
 03ـ کدامیک از موارد زیر جز انواع هو
الف) موسیقیایی
ب) فضایی ـ هنری
ج) منطقی ـ ریاضی
د) تنی ـ حرکتی

از دیدگاه گاردنر نیست؟

 00ـ قانون طالیی «آنچه بر خود می پسندی بر دیگران نیز بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگـران هـم نپسـند».
بیانگر کدام مرحله از رشد اخالقی کلبرگ است؟
الف) جهت گیری دختر خوب ـ پسر خوب
ب) جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی
ج) جهت گیری قرارداد اجتماعی
د) جهت گیری اصول اخالق همگانی
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 05ـ تمایل به رسیدن به «فناناپذیری نمادین» ویژگی کدام مرحله از مراحل تحولی اریکسون است؟
الف) انسجام خود در برابر نا امیدی
ب) صمیمیت در برابر انزوا
ج) کارآمدی در برابر گناه و تقصیر
د) زایندگی در برابر رکود
 06ـ فردی که در پاسخ به این سوال که آیا در عقاید سیاسی خود تردید کرده یـا خیـر ،از عقایـد سیاسـی خـانوادگی
صحبت میکند ،کدام واعیت هویتی را دارا است؟
ب) وقفه هویت
الف) هویت یابی ناقص

ج) ضبط هویت

د) سردرگمی هویت

 07ـ جهت گیری هدف وسیلهای در کدام سطح از مراحل رشد اخالقی کلبرگ قرار دارد؟
الف) سطح پیش عرفی
ب) سطح عرفی
ج) سطح پس عرفی
د) سطح اخالقی
 08ـ فردی که هنوز نسبت به عقاید خود اطمینان و تعهد ندارد و ممکن است دیدگاههای خود را تغییـر دهـد در کـدام
واعیت هویتی است؟
الف) کسب هویت

ج) وقفه هویت

ب) ضبط هویت

د) پراکندگی هویت

 09ـ کودکی در ارتباطات خود با دیگران پاسخهای متمایزی از طرف دیگران دریافت میکند ،این چه نوع تعاملی است؟
الف) پیش گستر
ب) فراخوان
ج) واکنشی
د) تمایز یافتگی
 51ـ علت اینکه در قتلهای خانوادگی ،مردان بیشتر همسران خود را میکشند ،چیست؟
الف) خشونت طلبی مردان
ب) کم تحملی همسران
ج) تحت کنترل درآوردن وفاداری همسران
د) تفاوتهای شخصیتی زوجین
 50ـ عمده ترین پژوهشها در مورد کاربرد روان شناسی تکاملی در قلمرو شخصیت بر چه مواوعی تمرکز دارد؟
الف) انتخاب جفت
ب) رفتارهای انطباقی بین زوجین
ج) تاریخ تحول حیوانی انسان
د) وراثت اکتسابی رفتارها
 52ـ کدامیک از موارد زیر از انتقادات وارد شده به نظریه انسانگراها در مورد شخصیت است؟
الف) تاکید بر انسانهای نابهنجار
ب) توجه به اراده و آگاهی انسان
ج) تاکید بر انسان کامال سالم
د) مفید نبودن برای روان درمانی
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 53ـ اینکه یک فرد آشنا برای ما ممکن است دوستانه یا غیر دوستانه ،با هو
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یا کم هو

باشد ،نشان دهنده چه متغیر

روانشناختی است و این متغیر توسط کدام روانشناس مطرح شد؟
الف) روان بنه ـ پیاژه
ب) شکل و زمینه ـ پرلز
ج) یادگیری اجتماعی ـ بندورا
د) سازه شخصی ـ کلی
 50ـ اگر ما شاهد تنبیه فردی باشیم که رفتاری مشابه ما داشته است و این باعث شود ما رفتارمان را کنار بگـذاریم ایـن
چه نوع یادگیری است؟
الف) Vicarious
ب) Classical conditioning
ج) Overt conditioning
د) Generalization
 55ـ در رابطه با هو  ،سازگارهای شناختی که ظرفیت جهانی ایجاد میکنند چه نام دارند و متعلق به کـدام روانشـناس
است؟
الف)
ب)
ج)
د)

عامل ـ گاردنر
واحد ـ آندرسون
اسپیر من ـ عامل
ترستون ـ واحد

 56ـ اینکه افراد قطع نخاعی ،دارای هیجان پذیری کمتری هستند ،نشان دهنده چه چیزی است؟
الف) تعامالت اجتماعی کمتری دارند.
ب) درک احشایی در تجربه عمیق هیجانی موثراست.
ج) بی تحرکی بدن این افراد ،هیجانات آنان را محدود کرده است.
د) افسردگی احتمالی این افراد ،عامل کمتر شدن هیجان پذیری است.
 57ـ از چه سنی کودک قادر است به صورت ترجیحی به چهرههای افراد هم نژاد خود توجه کند؟
د) سه سالگی
ج) از یک هفتگی
ب) سه ماهگی
الف) پنج ماهگی
 58ـ کودکی که شاهد جابجا شدن آا داخل لیوان به لیوانی بزرگتر است و اعتقاد دارد که میزان آا تغییر نکرده اسـت.
وی دارای چه نوع توانایی است؟
الف) بقای شی
ب) نگهداری ذهنی شی
ج) درک حجم شی
د) تمایز شکل و زمینه
 59ـ بر طبق نظریه ویگوتسکی کدامیک از موارد زیر درست است؟
الف) تقدم منطق بر زبان
ب) زبان برخاسته از منطق زیستی
ج) اولویت دادههای زیستی بر منطق
د) تقدم زبان بر منطق
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 61ـ در کدام مرحله از تحول اخال بر اساس نظر پیاژه ،کودک به عرف اجتماعی توجه دارد؟
د) چهارم
ج) سوم
ب) دوم
الف) اول

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک
 60ـ کدامیک از عالئم زیر در  DSM5جزء عالئم و نشانههای اختالل افسردگی مداوم نیست؟
الف) بی خوابی یا پرخوابی
ب) اشتهای کم یا پرخوری
ج) افکار مرگ و خودکشی
د) تمرکز ضعیف یا مشکل در تصمیم گیری
 62ـ سفتی و لرز عضالت ،آهستگی حرکات و اشکال در آغاز فعالیت ذهنی و فیزیکی از عالئم اصلی کدام بیماری است؟
الف) کره هانتینگتون
ب) پارکینسون
ج) آلزایمر
د) دمانس لویی بادی
 63ـ از دست دادن خاطرات مربوط به اتفاقاتی که قبل از آسیب مغزی رخ میدهد ،چه نام دارد؟
الف) فراموشی antrograde
ب) فراموشی retrograde
ج) هایپر منزیا
د) آمنزی کلی گذرا
 60ـ بر اساس فرایه دوپامین در اسکیزوفرنیا ،عبارت صحیح کدام است؟
الف) افزایش فعالیت سیناپسهای دوپامینی
ب) کاهش فعالیت سیناپسهای دوپامینی
ج) کاهش سرعت آزادسازی دوپامین توسط سلولهای عصبی
د) کاهش ترشح دوپامین
 65ـ داروی اد افسردگی ایمی پرامین جزء کدام دسته داروها میباشد؟
الف) مهار کنندههای باز جذب سروتونین
ب) ضد افسردگیهای سه حلقه ای
ج) مهار کنندههای بازجذب نور اپی نفرین
د) مهار کنندههای مونو آمین اکسیداز
 66ـ کدامیک از موارد زیر از عالئم اصلی نارکولپسی نمیباشد؟
ج) فلج خواب
ب) کاتالپسی
الف) کاتاپلکسی
 67ـ کدام گزینه زیر در رابطه با تفاوت آکسون و دندریت صحیح است؟
الف) دندریتها با میلین پوشیده شدهاند ،اما آکسونها به ندرت غالف میلین دارند.
ب) دندریتها معموال از آکسونها بلندترند و قطر آنها ثابت است.
ج) آکسونها درمقایسه با دندریتها ریبوزومهای بیشتری دارند.
د) نورونها دندریتهای متعدد دارند اما ممکن است آکسون نداشته باشند.
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 68ـ کدامیک ازموارد زیر ماده تشکیل دهنده سروتونین است؟
ج) تریپتوفان
ب) تیامین
الف) لسیتین

سال 0011

د) کولین

 69ـ در سندرم توره کدامیک از انتقال دهندههای عصبی درگیر است؟
الف) استیل کولین

ج) نوراپینفرین

ب) دوپامین

د) گابا

 71ـ داروهای توهمزا به کدامیک از انتقال دهندههای عصبی شبیهتر هستند؟
الف) دوپامین و نوراپینفرین
ب) اپینفرین و نوراپی نفرین
ج) دوپامین و سرتونین
د) سرتونین و نوراپی نفرین
 70ـ کدام گزینه از عملکردهای هیپوتاالموس نمیباشد؟
الف) کنترل حرکت از طریق ارسال پیام به تاالموس و مغز میانی
ب) تنظیم ترشح هورمون از طریق تاثیر بر هیپوفیز
ج) کنترل رفتارهای برانگیخته خوردن و نوشیدن
د) تنظیم درجه حرارت ،رفتارهای گریز و سطح فعالیت
 72ـ واژه کوری یا ناخوانی ( )alexiaناشی از آسیب به کدام منطقه مغزی است؟
الف) تخریب بخش اسپلنیوم (طحالی) قشر بینایی
ب) آسیب به تارهای راه کمانی
ج) آسیب به لوب پس سری
د) آسیب به ناحیه ورنیکه
 73ـ هورمون کورتیکوتروپین توسط کدام غده در مغز ترشح میشود؟
ج) غده فوق کلیوی
ب) هیپوتاالموس
الف) تاالموس

د) هیپوفیز

 70ـ تهییج ،گو بزنگی ،خلق باال و کاهش خستگی از اثرهای عمده رفتاری کدام دارو است؟
د) LSD
ج) امفتامین
ب) مورفین
الف) متیل فنیدیت
 75ـ محلی که آکسون در آن قسمت مواد شیمیایی را آزاد میکند ،چه نام دارد؟
الف) میلین
ب) پایانه پیش سیناپسی
ج) شبکه اندوپالسمی
د) جسم سلولی
 76ـ کدام هورمون تولید استروژن را افزایش میدهد و باعث رسش تخمک و تولید اسپرم میشود؟
الف) هورمون محرک فولیکول
ب) پروالکتین
ج) وازوپرسین
د) کورتیزول
 77ـ تشخیص چهره و ادراک حرکت عمدتا در کدام لوا قشر مغز انجام میشود؟
ج) تمپورال
ب) فرونتال
الف) پاریتال
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 78ـ سندرم کورساکف نتیجه کمبود مزمن چه مادهای است؟
ب) پروتیین تائو
الف) تیامین

ج) بتا-آمیلویید

سال 0011

د) سروتونین

 79ـ بر طبق دیدگاه هولمز و راهه ،هر تغییری که مستلزم سازگاریهای متعدد در انسان باشد چگونه دیده میشود؟
الف) فرصت برای رشد
ب) تنشزا
ج) تعادل جویی
د) برونسازی
 81ـ وقتی غشای نورون در حال استراحت است ،یونهای سدیم چه واعیتی دارند؟
الف) در داخل سلول غلظت بیشتری دارند.
ب) در بیرون سلول غلظت بیشتری دارند.
ج) به بیرون از سلول هدایت میشوند.
د) غلظت یونهای سدیم در داخل و خارج سلول برابر است.

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان
 80ـ در اصل گفتگو با خود ،کدامیک جزء بازداری اندیشه نیست؟
الف) افکاری را که منجر به رفتارهای نامطلوب میشوند ،شناسایی شوند.
ب) افکار عقالنی و منطقی را از افکار غیر منطقی مجزا شوند.
ج) اولین نقطهای را که این افکار بهصورت غیر منطقی درمیآیند را مشخص شوند.
د) برای افکار ناکارآمد تنبیه متناسب وضع شوند.
 82ـ عالمت اصلی اختالل اسکیزوفرنیا اختالل در  ...........می باشد.
ج) هیجان
ب) فرم و فرآیند فکر
الف) هشیاری
 83ـ کدامیک از گزینههای زیر جزء رو های کارآمد در مقابله با هیجانهای منفی است؟
الف) تغییر افکار منفی
ب) انکار
ج) نشخوارگری
د) تسکین خود با دارو
 80ـ کدام عامل بهترین پیشبینیکننده خشونت است؟
الف) سابقه کودک آزاری
ب) سابقه والدگری مستبد
ج) ناامیدی
د) انحراف جنسی
 85ـ از دیدگاه کل نگر ـ پویشی برآورده نشدن کدام نیازها به فراآسیب میانجامد؟
الف) تعلق پذیری و محبت
ب) خودشکوفایی
ج) ایمنی
د) احترام
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سال 0011

 86ـ «وقتی پدر و مادر با عصبانیت با هم رابطه برقرار میکنند ،فرزندان نباید در آن دخالـت کننـد ».در نظریـه درمـان
ارتباطی ـ راهبردی نشان دهنده چیست؟
الف) مقررات رابطه
ب) الگوی ارتباطی
ج) رابطه تکمیلی
د) دودستگی
 87ـ وقتی رویدادی نامطلوا رخ نمیدهد ،کدام هیجان بهوجود میآید؟
ج) امید
ب) رهایی
الف) نشاط

د) غرور

 88ـ خودمحوری ( )Egocentrismبه عنوان یک ویژگی کلیدی در کدامیـک از مراحـل رشـد شـناختی نظریـه پیـاژه
ممحسوا میشود؟
الف) حسی -حرکتی
ب) پیش عملیاتی
ج) عملیات عینی
د) عملیات صوری
 89ـ در این پدیده وقتی شخص گرسنه است غذا را خوشمزه احساس خواهد کرد؟
الف) تغذیه کاذب
ب) سیری شرطی
ج) آلیستزیا
د) تعادل حیاتی
 91ـ در کدام هیجان تمایل فکری ـ عملی در قالب لذت بردن و انسجام بروز مییابد؟
ج) غرور
ب) عالقه
الف) رضایت

د) سپاس

 90ـ کدامیک از موارد زیر از اجزای جان سختی ( )Hardinessنمیباشد؟
الف) تعهد
ب) کنترل
ج) چالش
د) خوش بینی
 92ـ در این سندرم وابسته به فرهنگ فرد معتقد است که روح بدن وی را ترک کرده است و عالئمی همچـون آشـفتگی
اشتها و خواا ،غمگینی و فقدان انگیزه تجربه میکند؟
ب) کورو
الف) آموک

ج) التا

د) سوستو

 93ـ «ما به این خاطر احساس تأسف میکنیم که گریه کردهایم ،بخاطر آن عصبانی هستیم که مـیلـرزیم ».ایـن جملـه
مربوط به کدامیک از نظریههای زیر میباشد؟
الف) نظریه تعاملی شاختر  -سینگر
ب) نظریه یادگیری واکنشهای هیجانی
ج) نظریه جیمز  -النگه
د) نظریه کنن  -بارد
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سال 0011

 90ـ در اصل گفتگو با خود کدامیک جزء بازداری اندیشه نیست؟
الف) افکاری را که منجر به رفتارهای نامطلوب میشوند ،شناسایی کند.
ب) افکار عقالنی و منطقی را از افکار غیر منطقی مجزا کنید.
ج) اولین نقطهای را که این افکار بهصورت غیرمنطقی درمیآیند را مشخص کنید.
د) برای افکار ناکارامد تنبیه متناسب وضع کنید.
 95ـ مطالعات روانشناسی بالینی نشان داده است که مردم آسیایی مشکالت روانشناختی خود را بیشتر بهصورت عالئـم
بدنی بروز میدهند که نشان دهند کدام مورد زیر است؟
الف) وضعیت نامطلوب بهداشت عمومی در مناطق آسیا
ب) شیوع باالی بیماریهای جسمی در آسیا
ج) باورهای فرهنگی و ترجمان هیجان به عالئم جسمی
د) وجود استرس زیاد در مناطق آسیایی
 96ـ کدامیک از موارد زیر در توان بخشی روانی بیماران ،مورد تاکید قرار نمیگیرد؟
الف) زندگی در محیطی امن و ویژه
ب) استقالل فردی
ج) ادغام در جامعه
د) توجه به ترجیحات بیمار
 97ـ دو اصل مهم اخالقی که در توان بخشی روانی بیشتر مورد تاکید است ،کداماند؟
الف) پرهیز از کودک انگاری بیمار و حفظ رازداری
ب) پرهیز از مسئولیتهای فراتر از توان و اجبار
ج) اختیار بیمار در انتخاب درمان و پرهیز از موسسه زدگی
د) توجه به توانمندی بیمار و عدم تحقیر وی
 98ـ کدامیک از موارد زیر در مورد نشانگان عمومی انطبا سلیه صحیح است؟
الف) فرآیند ارزیابی ذهنی در واکنش فیزیولوژیکی افراد به استرس نقش مهمی دارد
ب) میزان ترشح
ج) همه عوامل استرسزا موجب واکنشهای فیزیولوژیکی مشابهی میشوند
د) در این نظریه به فرآیندهای روانی اجتماعی در بروز استرس تاکید میشود
 99ـ کدامیک از موارد زیر در مورد اختالل شخصیت مرزی صحیح است؟
الف) افراد با این اختالل هیچگاه دچار مسخ شخصیت نمیشوند
ب) بسیار تلقین پذیر هستند و براحتی تحت تاثیر دیگران قرار میگیرند
ج) بیشتر در بین زنان دیده میشوند تا مردان
د) با اختالالت شخصیت دیگر مانند خود شیفته و وابسته همپوشی ندارد
 011ـ مهمترین تغییر در ارتباط با طبقه بندی اختالالت مواد در  DSM-5کدام است؟
الف) مجزا کردن اختالل قمار بازی از طبقه بندی اختاللهای مرتبط با مواد
ب) حذف تفاوت بین سو مصرف و وابستگی به مواد اعتیاد آور
ج) اضافه کردن مالکهای ترک برای توهمزاها و مواد استنشاقی
د) تاکید بر مشکالت قانونی به عنوان یکی از مالکهای تشخیصی اختاللهای مرتبط با مواد
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سال 0011

آمار و روش تحقیق
 010ـ حداقل اعتبار ) (Reliabilityیک آزمون به ترتیب برای استفاده بالینی و پژوهشی باید چقدر باشد؟
الف)  7/07و 7/07
ب)  7/07و 7/06
ج)  7/56و 7/07
د)  7/57و 7/07
 012ـ کدامیک از موارد زیر درباره اندازه نمونه صحیح نیست؟
الف) حداقل حجم نمونه  67نفر برای بیان چگونگی رابطه ضروری است.
ب) درپژوهشهای توصیفی ،نمونهای به حجم حداقل  077نفر ضروری است.
ج) در تحقیق آزمایشی تعداد  06نمونه در هر گروه توصیه میشود.
د) درپژوهشهای علی مقایسه ای ،حجم نمونه حداقل  07نفر در هر گروه توصیه میشود.
 013ـ کدامیک از موارد زیر در طرحهای «درون آزمودنی» درباره عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمایش صحیح است؟
الف) توان آزمایش با افزایش تعداد دفعات مشاهده کاهش مییابد.
ب) برای کاهش تاثیر انتقال و تاخیر میتوان زمان بین اقدامات را کوتاهتر کرد.
ج) برای کاهش اثر تمرین ،میتوان آزمودنیها را قبل از آزمایش به میزان کافی تمرین داد.
د) برای کاهش تاثیر ترتیب اقدامات میتوان تعداد شرایط موجود در آزمایش را افزایش داد.
 010ـ کدامیک از موارد زیر درباره خطای نمونه گیری صحیح نیست؟
الف) خطای نمونه گیری همواره نتیجه اشتباه نمونه گیری است.
ب) به دلیل خطای نمونه گیری میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت دارد.
ج) هر چه خطای نمونه گیری کمتر باشد ،شانس معنی داری آماری اختالف بین گروهها بیشتر میشود.
د) خطای نمونه گیری با انحراف استاندارد و اندازه نمونه ارتباط دارد.
 015ـ اگر بخواهیم نمرههای معدل دانشآموزان را از طریق نمره هوشبهر پیشبینی کنیم و همبستگی بین دو متغیـر 1/0
و انحراف استاندارد نمرههای معدل و هوشبهر به ترتیب  0و  2باشد ،شیب خط رگرسیون یا اریب  bچقدر است؟
د) 7/07
ج) 7/07
ب) 7/07
الف) 7/00
 016ـ مزیت نمونه گیری خوشهای نسبت به سایر رو های نمونه گیری چیست؟
الف) انتخاب افراد به صورت تصادفی
ب) افراد شانس یکسانی در انتخاب شدن دارند
ج) صرفه جویی در وقت و منابع مالی
د) دقت باال در انتخاب نمونه
 017ـ مجموع مجذور انحراف نمرهها از میانگین ،تقسیم بر تعداد نمرهها چه نام دارد ؟
الف) واریانس
ب) انحراف استاندارد
ج) میانگین مجذورات
د) مجموع مجذورات
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 018ـ انحراف استاندارد توزیع نظری میانگینها را چه مینامند؟
الف) خطای انحراف استاندارد
ب) خطای استاندارد میانگین
ج) خطای توزیع نظری
د) خطای نمونه گیری
 019ـ آزمون یو من-ویتنی دارای کدامیک از مقیاسهای اندازه گیری است؟
الف) اسمی
ب) رتبهای
ج) فاصلهای
د) نسبی
 001ـ محققی قصد دارد اثربخشی دو رو

درمان را مقایسه نماید .اگر او عالقهمند باشد که تفاوت میـانگین دو گـروه بـا

احتمال  %95برابر  1/35باشد و انحراف استاندارد در مطالعات قبلی برابر با  1/65گزار

شده باشد ،برای هر گـروه

تقریبا چند آزمودنی مورد نیاز است؟
الف) 00
ب) 00
ج) 60
د) 60
 000ـ پژوهشگری سطح قابل قبول برای رد فرایه آماری را از  0به  5درصد افزایش داده است .ایـن تصـمیم وی موجـب
کدام مورد میشود؟
الف) توان آزمون تغییر نمیکند
ب) کاهش توان آزمون آماری
ج) کاهش خطای نوع اول
د) افزایش خطای نوع اول
 002ـ کدامیک از موارد زیر در مورد تحقیق کیفی درست نیست؟
الف) توان باالیی در دستیابی به نظرهای شخصی دارد.
ب) در مدت زمان محدود اطالعات زیادی به دست میآید.
ج) می تواند رفتار را در موقعیت طبیعی بررسی کند.
د) انعطاف پذیری باالیی دارد.
 003ـ کدامیک از طرحهای زیر جزء طرحهای پژوهشی نیمه آزمایشی ( )Quasiاست؟
الف) طرح گروه کنترل نابرابر
ب) طرح پس آزمون با یک گروه کنترل
ج) طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با یک گروه
د) طرح مقایسه گروههای ایستا
 000ـ در یک جدول  3در  3آزمون کای اسکوئر ،درجه آزادی چقدر است؟
ج) 6
ب) 0
الف) 5
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 005ـ اگر در تحلیل واریانس یک راهه سه گروه با حجم نمونه  07 ،05و  21نفر داشته باشیم ،درجات آزادی درون گروهـی
و بین گروهی به ترتیب از راست به چپ چه میزان است؟
الف) 0 ، 60
ب) 0 ، 65
ج) 0 ، 65
د) 0 ، 60
 006ـ کدامیک در مورد آزمونهای پارامتریک صحیح نیست؟
الف) این روشها توزیع آزاد هستند.
ب) دارای مفروضات متعددی هستند.
ج) نسبت به آزمونهای غیر پارامتریک توان باالتری دارند.
د) دست کم نیازمند مقیاس فاصلهای هستند.
 007ـ در پژوهشی اریب همبستگی معنادار  91بین دو متغیر الف و ا پیدا شد ،این به چه معناست؟
الف) در  57درصد موارد الف ،علت ب است.
ب) الف و ب به شرط وجود  07درصد عوامل دیگر ،علت و معلول هستند.
ج) این فقط یک ارتباط را نشان میدهد.
د) الف و ب علت و معلول یکدیگر به احتمال  57درصد هستند.
 008ـ پدیده اثرات جامعه پسندی ،بیشتر در کدام رو
الف) مرور ادبیات
ب) شرح حال
ج) مشاهده مستقیم
د) روش زمینهیابی

مطالعه دیده میشود؟

مرور ادبیات از فنون آماری در بررسیها استفاده میشود؟

 009ـ در کدام نوع از رو
الف) فرا تحلیل
ب) تحلیل استباطی
ج) مرور محدود
د) تحلیل تاریخ پدیده

 021ـ در پژوهشی تاثیر تند راه رفتن به مدت نیم ساعت بر کاهش افسردگی و ااطراا افراد در بازه زمانی  02سـاعت در
شب مورد بررسی قرار گرفت .متغیر مستقل این مطالعه کدام است؟
الف) افسردگی و اضطراب
ب) بازه زمانی  00ساعت
ج) تند راه رفتن
د) شب
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زبان عمومی
 Part one: Reading Comprehension
Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions.
Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers
on the information given in the passage only.

Passage 1
As evidence of our priorities, there can be no greater indictment of our generation than to compare the
resources we advocate to arms with those we spend on helping the poor. Global defense expenditures have
now grown so large that it is difficult to grasp their full dimensions. The world’s military expenditure of only
half a day could finance WHO’s COVID-19 vaccination program. A modern tank costing about $5 million
could provide 2000 classrooms for 50,000 children. A jet fighter for $40 million is the equivalent of 50,000
pharmacies in poor countries. Public expenditure on weapons research approaches billions of dollars a year
and occupies more than a million scientists and engineers throughout the world. This is a greater research
effort than on anything else on Earth, and is more than that on the problems of energy, health, education, and
food combined. Only a small amount of each country’s budget is spent annually on development aid, and
even this amount is declining each year. In addition, the rich countries’ relief aids to the developing nations
have reduced dramatically in recent years.
121 ـThe author seems to ......... his/her generation for the type of expenditure mentioned.
a)
b)
c)
d)

disapprove
admire
support
appreciate

122 ـThe expenditures on global defense have resulted in ......... .
a)
b)
c)
d)

fewer arms sales throughout the world
more annual development aids
more employment all over the world
fewer public welfare programs

123 ـThe underlined word that refers to ......... .
a)
b)
c)
d)

anything else
research effort
public expenditure
main priority

124 ـIt is implied that the author of this article ......... .
a)
b)
c)
d)

disagrees with any expenditure on military forces
favors spending more money on development aid
faces generation gap in his/her country
supports more arms race between the countries

125 ـThe author of this article is ......... the priorities in the world.
a)
b)
c)
d)

unaware of
indifferent to
critical of
in favor of
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Passage 2
The human body can tolerate only a small range of temperature. Heat reactions usually occur when large
amounts of water and/or salt are lost through excessive sweating following energetic exercise. When the
body becomes overheated and cannot remove this excess heat, heat exhaustion and heat stroke are possible.
Heat exhaustion is generally characterized by clammy skin, fatigue, nausea, dizziness, plentiful sweating, and
sometimes fainting, resulting from an inadequate intake of water and the loss of fluids. First aid treatment for
this condition includes having the victim lie down, raising the feet 8 to 12 inches, applying cool, wet cloths to
the skin, and giving the victim sips of salt water. Heat stroke is much more serious; it is an immediate lifethreatening situation. The characteristics of heat stroke are a high body temperature (which may reach 106° F
or more); a rapid pulse; hot, dry skin; and a blocked sweating mechanism. Victims of this condition may be
unconscious, and first-aid measures should be directed at quickly cooling the body. The victim should be
placed in a tub of cold water or repeatedly sponged with cool water until his or her temperature is sufficiently
lowered. Care should be taken, however, not to over-chill the victim once the temperature is below 102° F.
126 ـThe most immediate concern of a person tending to a victim of heat stroke should be to ......... .
a)
b)
c)
d)

get salt into his/her body
raise his/her feet
lower his/her pulse
lower his/her temperature

127 ـWhich of the following is a sign of heat exhaustion?
a)
b)
c)
d)

long-term unconsciousness
a lot of sweating
hot and dry skin
a weak pulse

128 ـAccording to the passage, heat stroke is ......... than heat exhaustion.
a)
b)
c)
d)

more hazardous
less significant
less threatening
more prevalent

129 ـSymptoms such as nausea and dizziness in a heat exhaustion victim indicate that the person most
likely needs to ......... .
a) be immediately taken to a hospital.
b) be given more salt water.
c) be immersed in a tub of water.
d) sweat more and more.
130 ـIt is concluded in the passage that we should ......... chilling the victim when the temperature is
below 102° F.
a) stop
b) continue
c) repeat
d) start
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Passage 3
To address remaining and emerging challenges, World Health Organization (WHO) developed the Global
technical strategy for malaria 2016-2030, which was adopted by World Health Assembly (WHA) in May
2015. The strategy sets the most ambitious targets for reductions in malaria cases and deaths since the
malaria eradication era began. It was developed to defeat malaria 2016-2030 for a malaria-free world, to
ensure shared goals. The strategy has three main building blocks. Pillar 1 is to ensure universal access to
malaria prevention, diagnosis and treatment. Pillar 2 is to accelerate efforts towards the elimination of
malaria and attainment of malaria free-status. Pillar 3 is to transform malaria surveillance into a core
intervention. It is estimated that annual investment in malaria control and elimination will need to increase to
6.4 billion US dollars per year by 2020 to meet the first milestone of 40% reduction in malaria incidence and
mortality rates. Annual investment should then further increase to 7.7 billion US dollars by 2025 to meet the
second milestone of a 75% reduction. To achieve 90% reduction goal, annual malaria spending will need to
reach an estimated 8.7 billion US dollars by 2030.
131 ـWHO and WHA ......... defeating malaria.
a)
b)
c)
d)

follow a common goal in
have adopted different strategies for
move behind 2016-2030 plan in
provide the funds necessary for

132 ـThe text considers a steady increase in ......... for malaria control and elimination.
a)
b)
c)
d)

the number of pillars
annual investments
malaria cases
ambitious targets

133 ـThe time interval of 2016-2030 for malaria reduction or eradication seems to be ......... set to
defeat malaria.
a) a fixed evidence-based rate of time
b) determined on the basis of the existing fund
c) determined on the basis of the field work
d) an approximate estimate of the time
134 ـThe classification of the global technical strategy (for malaria defeat) into three main building
blocks is to ......... .
a) speed up efforts to raise the necessary funds
b) spread malaria prevention knowledge universally
c) target the malaria eradication tasks more specifically
d) start the intervention phase right from the beginning
135 ـThe last sentence ......... in achieving the intended goals.
a)
b)
c)
d)

rules out 2030 as the intended time
highlights the importance of investment
refers to the writer’s lack of hope
shows the funds already available
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Passage 4
In a purely rational world, vaccination rates would fluctuate constantly depending on how much people fear
getting sick. That’s what scientists have discovered while trying to find a model for vaccination rates
mathematically. But scientists have recently found the missing puzzle piece that explains why vaccination
rates stay high in the real world or, in some cases, low. The reason, it turns out, is peer pressure.
Public health officials frequently worry about low levels of childhood vaccination, often driven by unfounded
concerns that vaccines are linked with autism. But in many nations without mandatory vaccination rules,
rates of childhood vaccination remain surprisingly high, said Tamer Oraby, a mathematician at the University
of Guelph in Ontario, Canada. The question we wanted to answer is, “why are we seeing such high
vaccination levels in non-mandatory vaccination programs?”
136 ـAccording to the passage, the rate of vaccination ......... .
a)
b)
c)
d)

has significantly reduced recently
is following a steady pattern
remains steady no matter what people think
is affected by public views on its safety

137 ـThe underlined that (paragraph 1) refers to ......... .
a)
b)
c)
d)

change in the rate of vaccination
vaccination importance in a purely rational world
mathematical modeling of vaccination rates
people’s fear of becoming sick

138 ـThe term missing puzzle piece in the first paragraph indicates ......... .
a)
b)
c)
d)

vaccination models
real world
peer pressure
low vaccination cases

139 ـThe author implicitly ......... people’s worries on the link between autism and childhood
vaccination.
a) confirms
b) opposes
c) justifies
d) initiates
140 ـLack of mandatory vaccination rules ......... vaccination levels.
a)
b)
c)
d)

does not necessarily reduce
are recommended to increase
serves as an incentive to enhance
is believed to have an impact on
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 Part two: Vocabulary
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.
141 ـThe manager's suggestion was openly ......... by the team members since it was not likely to have a
good outcome.
a) verified

b) appreciated

c) consolidated

d) rejected

142 ـAs soon as the patient ......... using the drugs he was prescribed, unusual symptoms started,
making him seek help from a specialist.
a) recovered from
b) benefited from

c) ceased

d) distinguished

143 ـOne of the side effects of this drug is the ......... of blood vessels so that more blood can reach the
organs.
a) dilatation

b) constriction

c) restriction

d) inhibition

144 ـHe is unable to ......... his emotions when confronting a disagreeable situation; so anybody can
easily see his feelings.
a) release

b) suppress

c) express

d) display

145 ـThe physiologist managed to ......... everyone’s interest until the end of his speech; all the people
in the conference were attentive.
a) reduce
b) confine

c) decline

d) sustain

146 ـThe patient was ......... the surgical treatment because she was afraid of any surgical procedure.
a) reluctant towards b) enthusiastic about

c) keen on

d) inclined to

147 ـFever is generally considered as the ......... of infection still present in the body.
a) termination

b) elimination

c) manifestation

d) cessation

148 ـMost painkillers ......... sedatives used to remove or reduce the patient’s pain.
a) endanger

b) suppress

c) endure

d) encompass

149 ـAdolescents are able to think in terms of future rather than just ......... events.
a) current

b) upcoming

c) forthcoming

d) distant

150 ـOne important nursing procedure is the vital signs assessment which is normally ......... after
physical examination.
a) informed

b) performed

c) reformed
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151 ـScientists create a weakened vaccine by ......... the power of an organism that causes the disease.
a) approving

b) intensifying

c) attenuating

d) enhancing

152 ـTimely ......... by a skilled clinician is one of the most important factors in early diagnosis and
treatment of the disease.
a) contamination
b) contraction

c) intervention

d) impairment

153 ـThe physician used a simple clear language to ......... the problem to the patient.
a) complicate

b) elucidate

c) attribute

d) distribute

154 ـThe persistence of pain in the patient’s knee means the painkiller was not ......... enough to relieve
his discomfort.
a) sluggish

b) soiled

c) distorted

d) potent

155 ـPatients with respiratory problems often experience irregular breathing patterns which .........
their sleep.
a) improve

b) rupture

c) disrupt

d) promote

156 ـHigh fever, severe coughs, and sore throat showed that the young boy was ......... influenza.
a) infected with

b) avoided from

c) relieved from

d) empowered by

157 ـHis doctor warned him that he really needed to go on a diet because he had ......... so much weight
during the holidays.
a) come up with

b) put forth

c) come across with

d) put on

158 ـGetting a lot of sleep and drinking plenty of fluids are recommended to ......... the effects of the
flu.
a) alleviate

b) anticipate

c) document

d) elongate

159 ـThe recycling company is ......... incinerating hazardous waste illegally causing considerable
pollution.
a) awarded for

b) promoted for

c) accused of

d) indicative of

160 ـThe newly discovered virus proved to be highly ......... since many were infected easily following
their first exposure.
a) preventable

b) transmissible

c) suppressible

موفق باشید
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d) dismissible

