
این سواالت از بین سواالت تالیفی کتاب روانشناسی بالینی فیرس انتخاب شده اند و سوال مشابه آنها در کنکور 

تطابق آنها با سواالت کنکور سواالت تالیفی مستقیما از جمالت کتاب طرح شده اند و ذکر شده است.  94و  93

)به دلیل سواالت این دو سال به شکل مستقیم از کتاب فیرس طراحی شده اند.  نشان می دهد تعدادی از

 ست(شباهت اغلب گزینه ها، فقط سوال کنکوری ذکر شده ا

 

 بازآموزی تنفسی در کدام یک از اختالالت زیر موثر بوده است؟ 

 وحشتزدگی (1

 بدکارکردی جنسی (2

 افسردگی (3

 اختالل خواب (4

 : 94سال  194سوال 

 در مورد کدام اختالل، کاربرد بازآموزی تنفسی بسیار سفارش شده است؟

.......................................... 

 ی از پاسخ در کدام یک از اختالالت زیر موثر بوده است؟مواجهه درمانی به عالوه پیشگیر

 وحشتزدگی (1

 وسواس (2

 فوبی خاص (3

 اضطراب تعمیم یافته (4

 : 94سال  195سوال 



روشی که در آن پس از لمس سطل زباله، شستن دست بیمار وسواسی تا چندین ساعت یا حتی چندین روز به 

 تعویق می افتد چه نام دارد؟

 :93سال  195سوال 

در درمان های رفتاری اختالل وسواس فکری، واداشتن بیمار به تحمل موقعیت های ناخوشایند معادل کدام 

 روش درمانی است؟ 

............................................ 

 برای ارزیابی پایایی سنجش مشاهده ای، کدام روش ارزیابی باید استفاده شود؟

 پایایی آزمون بازآزمون (1

 درونیهمسانی  (2

 پایایی ارزیاب ها (3

 آزمون مجدد (4

 : 94سال  199سوال 

 برای ارزیابی پایایی سنجش مشاهده ای، کدام روش ارزیابی بهتر است؟

..................................................... 

 آگاهی از هیجان های زمان حال در کدام یک از درمان های زیر مورد تاکید است؟

 درمان وجودی (1

 تالت درمانیگش  (2

 مراجع محوری  (3

 روان کاوی (4

 : 94سال  201سوال 

 در کدام رویکرد بر اینکه فرد در هر لحظه آگاهی عمیق از احساس و رفتار خود داشته باشد تاکید می شود؟



.................................................... 

 هستند، توضیح کدام فن رفتاری است؟پاداش دادن به رفتارهایی که به رفتار مورد نظر نزدیک 

 قرارداد وابستگی (1

 قانون مادربزرگ (2

 اقتصاد ژتونی (3

 شکل دهی (4

 : 94سال  209سوال 

 کدام مورد شکل دهی محسوب می شود؟

.................................................... 

 انتزاعی را می سنجد؟ اللبصری و مهارت استد العاتکدام آزمون فرعی در مقیاس هوش وکسلر پردازش اط

 ارقامفراخنای  (1

 مرتب کردن حروف و ارقام  (2

 طراحی با مکعب  (3

 ماتریسی اللاستد  (4

 : 94سال  304شبیه به سوال 

کدام خرده مقیاس آزمون وکسلر، به بررسی توانایی طرح ریزی، تفسیر و پیش بینی دقیق رویدادهای اجتماعی 

 در بافت فرهنگی معینی می پردازد؟

................................................. 

 تاکید اصلی در رویکرد روانشناسی اجتماع نگر بر کدام یک از موارد زیر است؟

 پیشگیری  (1

 سازگاری  (2



 تغییر محیط  (3

 درمان سیستمی (4

 : 93سال  191سوال 

 مهم ترین موضوع مورد بحث در روانشناسی اجتماع نگر کدام است؟

................................... 

 بیشترین نقش را در موفقیت درمان دارد؟ کدام یک از عوامل زیر

 (  مهارت یابی4(  بینش                  3(  اتحاد درمانی               2تخلیه هیجانی            (1

 : 93سال  194سوال 

 کدام عامل درمانی بیشترین نقش را در موفقیت درمان دارد؟

................................ 

 وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، نظم و صالحیت را می سنجد؟  NEO کدام حیطه در آزمون

 روان رنجورخویی (1

 موافقت (2

 جدیت (3

 تجربه گرایی (4

 :93سال  197سوال 

 کدام حیطه به ارزیابی جنبه های پیشرفت و سخت کوشی می پردازد؟ NEOدر پرسشنامه 

.............................. 

 کدام است؟روانشناس -مهم ترین جنبه رابطه مراجع

     رازداری (1

         صداقت (2



         مسئولیت پذیری (3

 الحیتص (4

 :93سال  200سوال 

 روانشناس کدام است؟-مهم ترین جنبه رابطه مراجع

................................. 

 طبق نظر بارلو، عدم توجه روان درمانگران به کدام مورد بزرگترین محدودیت روان درمانی محسوب می شود؟

 عناصر مشترک درمان ها (1

 تناسب درمان با مراجع   (2

 نتایج تحقیقات بالینی  (3

 بافت فرهنگی  (4

 : 93سال  203سوال 

 بزرگترین محدودیت واقعی در کار درمانی از نظر بارلو کدام است؟

...................................... 

 هدف کدام درمان تغییر سبک های تعاملی و پاسخ های هیجانی مشکل ساز زوجین است؟ 

 درمان شناختی رفتاری (1

 زناشویی درمانی رفتاری (2

 خانواده درمانی (3

 زوج درمانی هیجانی (4

 :93سال  205سوال 

درمانی کوتاه مدت که هدفش تغییر دادن سبک های تعاملی و پاسخ های هیجانی مشکل ساز زوجین است 

 معرف کدام رویکرد درمانی است؟



................................... 

 نظام طبقه بندی اختالالت روانی است؟  مشکالتکدام یک از 

 تبیین کردن به جای طبقه بندی (1

 عدم سودمندی بالینی (2

 نداشتن شمول کافی (3

 سوگیری جنسیتی (4

 : 93سال  206سوال 

 ای به اختالالت روانی است؟ کدام مورد از محدودیت های بالقوه رویکرد طبقه

............................ 

 کدام یک از رویکردهای زیر در سنجش هوش به سرعت و دقت عملکرد توجهی ندارد؟ 

 گیلفورد ( 4           ترستون( 3           استرنبرگ ( 2              گاردنر( 1

 : 93سال  208سوال 

 در کدام نظریه هوشی به سرعت و دقت عملکرد توجهی نمی شود؟


