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 1صفحه  

  یروان يهاآزمون

 ؟نیستهاي بررسی نرمال بودن توزیع هاي آماري زیر جزو روشکدامیک از روش ـ 1
 مهااالنوبیس )الف
 اسمیرنف ـ کالموگروف )ب
 کجی و کشیدگی )ج
 ویلکـ  شاپیرو )د

 است؟ غلطکدامیک از موارد زیر  ـ 2
 .شودخطاي نوع اول زمانی است که به غلط فرضیه صفر رد می )الف
 .تر توان آماري همراه استتر با سطح بزرگحجم اثر بزرگ )ب
 .دهدتوان آماري بیشتر، احتمال خطاي نوع دوم را افزایش می )ج
 .استاندارد میانگین کمتر و فاصله اطمینان محدودتر داردتر، خطاي حجم نمونه بزرگ )د

 هاي رگرسیون چندگانه زیر مبتنی بر کنترل پژوهشگر است؟کدامیک از روش ـ 3
 Remove د) Forward ج) Stepwise ب) Enter الف)

 است؟ غلطهاي درون گروهی کدامیک از موارد زیر درباره طرح ـ 4
 .یابدهاي فردي کاهش میتوان این طرح باالست، زیرا در آن تاثیر تفاوت )الف
 .گیري به موقعیت دیگر ثابت نیستندکنندگان از یک موقعیت اندازهشرکت )ب
 .ها با هم رابطه دارنددر اثر انتقال به موقعیت بعدي، نمره )ج
 .کنندخود عمل میکنندگان هرکدام به عنوان گواهشرکت )د

 کدامیک از موارد زیر درباره چرخش مایل در تحلیل عاملی صحیح است؟ ـ 5
 .نداها برابردر چرخش مایل ضرایب ساختاري با وزن )الف
 .کندراهبرد چرخش مایل دو ماتریس عاملی نسبتا یکسان ایجاد می )ب
 .کندبازنمایی میها را ماتریس الگو همبستگی بین متغیرها و عامل )ج
 .هاي بتا در رگرسیون چندگانه هستندضرایب ماتریس الگو همان وزن )د

 شود؟هاي ناپارامتري استفاده میهر گاه دو گروه وابسته مقایسه شوند، از کدامیک از آزمون ـ 6
 ویلکاکسون )د والیسـ  کراسکال )ج ویتنی ـ من )ب فریدمن )الف

 رویدادي کدام است؟ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پسمتداول ـ 7
 همتا کردن )الف
 تحلیل کوواریانس )ب
 کنندهگیري متغیر مشتبهاندازه )ج
 هاي همگنبه کارگیري نمونه )د

 ؟نیست نظام اکسنر )dicesspecial in(هاي ویژه در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر جزو شاخص ـ 8
 تکانشگري )د منظومه خودکشی )ج کنار آمدن نقص )ب گوش به زنگ بودن )الف

 است؟ غلط )texture(هاي بافتدر آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر درباره پاسخ ـ 9
 بیانگر تجارب هیجانی دردناك است. )الف
 یابد.در سرتاسر کودکی افزایش می ،غالب استهایی که در آنها بافت پاسخ )ب
 گیري و عدم نیاز به روابط میان فردي حمایت کننده است.کناره بیانگر )ج
 است. طور متوسط بیشتر از جمعیت غیر بیماره هاي بافت در بیماران روانی بتعداد پاسخ )د
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 شود؟هاي خاص محسوب میکدامیک از نمره ءجز »دو یا چند بخش لکه روابط غیر قابل توجیه بین«در آزمون رورشاخ  ـ 10
 منطق نامناسب )د انگیزترکیب شگفت )ج ترکیب ناهمساز )ب پاسخ انحرافی )الف

 لینگوز دارد؟ -هاي هریسخرده مقیاس MMPI2هاي بالینی زیر در کدامیک از مقیاس ـ 11
 Si د) Pt ج) Pa ب) Hs الف)

هاي هاي کدامیک از مقیاسعیب جویی، بی اعتمادي، متخاصم بودن و احساس بیگانگی از دیگران، از ویژگی ـ 12
 شود؟محسوب می MMPI 2 RFبازسازي شده بالینی در 

 RC6 د) RC4 ج) RC3 ب) RC2 الف)

 هاي زیر است؟از شاخص کدامیک جزءخرده آزمون حساب  WISC-IVدر آزمون  ـ 13
 درك کالمی )د حافظه فعال )ج سرعت پردازش )ب استدالل سیال )الف

 دارد؟ کمتريهاي زیر به آسیب مغزي حساسیت کدامیک از خرده آزمون در مقیاس هوشی وکسلر ـ 14
 حساب )د اطالعات )ج هاطراحی مکعب )ب پیگردي نماد )الف

 است؟ کمتر بینی مثبت براي کدامیک از اختالالت شخصیت زیرتوان پیش III-MCMI در آزمون ـ 15
 پارانویید )د وابسته )ج وسواسی )ب منفی گرا )الف

 ؟نیستهاي کیفی آزمون بندرگشتالت در تشخیص بیماران مضطرب و افسرده شاخص جزءکدامیک از موارد زیر  ـ 16
 هامحدود کردن طرح )الف
 هاتغییر در زاویه )ب
 هاکاهش اندازه کلی طرح )ج
 کشیدن خطوط نازك و سطحی )د

 نظریه تکاملی میلون کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ هايبر اساس قطب بندي ـ 17
 ود.شکناره گیر در حالت مرضی دچار اختالل شخصیت اسکیزوئید میـ  سنخ فعال )الف
 شود.مستقل در حالت مرضی دچار اختالل شخصیت خود شیفته میـ  سنخ فعال )ب
 شود.وابسته در حالت مرضی دچار اختالل شخصیت هیستریانیک می ـ سنخ فعال )ج
 شود.پرخاشگر می ـ دوسوگرا در حالت مرضی دچار اختالل شخصیت منفعلـ  سنخ منفعل )د

 مطرح است؟ MMPIدر تست  100باالتر از  Fکدامیک از احتماالت زیر در نمره  ـ 18
 عوارض ترك د) اضطراب ج) خستگی روانی ب) حساسیت باال الف)

 سنجد؟هاي زیر را میخرده آزمون اطالعات عمومی در آزمون هوشی وکسلر، کدامیک از مؤلفه ـ 19
 هوش انتزاعی د) تصویرسازي ذهنی ج) دانش تخصصی ب) حافظه دور الف)

 ؟باشدنمیپزشکی مصاحبه تشخیصی روان ءهاي زیر از چهار جزاز گزینه کدامیک ـ 20
 تکنیک )د بنديفرمول )ج وضعیت روانی )ب رابطه )الف

 کند؟روانی در مصاحبه تشخیصی روانی را به درستی بیان میگانه ارزیابی وضعیت هاي سههاي زیر، روشکدامیک از گزینه ـ 21
 مشاهده، گفتگو و کاوش )الف
 مشاهده، ارزیابی و کاوش )ب
 ارزیابی، مشاهده و بازخورد )ج
 ارزیابی، گفتگو و بازخورد )د
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 شود؟در این تکنیک مصاحبه تشخیصی، بعد از یک هشدار کوچک، موضوع جدیدي مطرح می ـ 22
 گذار مالیم )د گذار تاکیدي )ج گذار ناگهانی )ب گذار پنهان )الف

 شود؟در مصاحبه تشخیصی، از تکنیک مبالغه بیشتر براي چه بیمارانی استفاده می ـ 23
 شخصیت ضداجتماعی )الف
 وسواسی )ب
 بیماران با بهره هوشی پایین )ج
 روانی حرکتی هستندبیماران افسرده که دچار کندي  )د

 درمانی دارد؟پیش آگهی بهتري در روان MMPI-2اي زیر در آزمون مراجع با کدامیک از کدهاي دونقطه ـ 24
 13.31 د) 34,43 ج) 19,91 ب) 27,72 الف)

 از موارد زیر در آزمون حافظه وکسلر نسبت به هر نوع آسیب مغزي بیشترین حساسیت را دارد؟ کدامیک ـ 25
 شنیداري درنگیده )د حافظه فعال )ج حافظه دیداري )ب شنیداري فوري )الف

 درست است؟ ADHDکدامیک از موارد زیر درباره  ـ 26
 هاي اختالل است.اولین نشانه ءدبستانی تکانشگري جزدر دوره پیش )الف
 توجهی چندان عمومیت ندارد.در دوره ابتدایی بیش فعالی تسلط دارد، اما بی )ب
 شود.قراري مشاهده میدر دوره نوجوانی عالئم بیش فعالی کمتر شایع است و بیشتر بی )ج
 روند.در بزرگسالی معموال بیش فعالی و تکانشگري از بین می )د

 شوند؟هاي اختالل طیف اوتیسم غالبا در کدام سال زندگی شناسایی مینشانه ـ 27
 چهارم د) سوم ج) دوم ب) اول )الف

 ؟ستین پالیزوتایاسک تیاختالل شخص يمدل ابعاد یصیتشخ يهایژگیو ءجز ریاز موارد ز کیکدام ـ 28
 Intimacy avoidance الف)
 Restricted affectivity ب)
 Withdrawal ج)
 Suspiciousness د)

 تر است؟عیشا یانیاختالل هذ يهاگونه ریاز ز کیکدام DSM5 بر اساس ـ 29
 یبزرگ منش د) و گزند بیآس ج) یجسم ب) حسادت الف)

 است؟ حیصح یدرباره اختالل سلوك با شروع در دوره نوجوان ریز يهایگیژاز و کیکدام ـ 30
 همراه است. ADHD غالبا با الف)
 .دارند گرانینسبت به د یکیزیف يغالبا پرخاشگر ب)
 .روابط آشفته با همساالن دارند ج)
 تداوم ندارد. ینوجوانان احتماال تا بزرگسال نیاختالل سلوك ا د)

 از اختالالت شخصیت زیر صفت هیپنوزپذیري باالتر است؟ در کدامیک ـ 31
 پارانوئید )د خودشیفته )ج نمایشی )ب وسواسی ـ جبري )الف
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 گیرد؟، مورد حمایت قرار می(DBT)خود درمانگر در کدام روش مورد استفاده در درمان دیالکتیک رفتاري  ـ 32
 هاي گروهیآموزش مهارت )الف
 فردي درمان )ب
 مشاوره تلفنی )ج
 تیم مشاوره )د

 گیرد؟) در چه مواردي بیشتر مورد استفاده قرار میcaloric test( آزمون کالري ـ 33
 افتراق استوپور عضوي و روانزاد الف)
 افتراق هیپوگلیسمی ناشی از عدم تغذیه و تزریق انسولین ب)
 افتراق بیماري پیک و هانتینگتون ج)
 فراموشی ناشی از مواد و روانزاد د)

 که اینجا آمدید؟ گفت: در پاسخ به این سوال چه شد که بیماريبراي  ـ 34
ها در مورد منه، میتونی تصور کنی چه این احساسو دارم تمام مدت این احساس را دارم. تمام صحبت«

 »کارم بود....ها پخش بشه، اولش سراحساسی بهت دست میده وقتی این
 تر است؟کدام عالمت مناسب

 تفکر مماسی د) حاشیه پردازي ج) پالیاللیا ب) تکرار الف)

» نامه را با علفم نوشتم و دوست ارم با ماشین اطراف چادرم رانندگی کنم« گویدمصاحبه بیمار می ندر جریا ـ 35
 ؟تر استکدام عالمت در مورد صحبت او مناسب

 دیس آفازیا د) دیس پروزودي ج) پارافازیا ب) دیس آرتریا الف)

 در مورد کودکان تحت مراقبت شبه خانواده صحیح است؟ زیراز عبارات  کدامیک ـ 36
 درصد 36درصد و مشکالت اضطرابی حدود  50افسردگی حدود  )الف
 درصد 50درصد و مشکالت اضطرابی حدود  36افسردگی حدود  )ب
 درصد 60درصد و مشکالت اضطرابی حدود  25افسردگی حدود  )ج
 درصد 20درصد و مشکالت اضطرابی حدود  10افسردگی حدود  )د

 علت مهم طوالنی شدن حضور برخی کودکان در مراکز شبه خانواده در آمریکا کدام است؟ ـ 37
 تعارضات نژادي )الف
 مشکالت اقتصادي )ب
 ها به داشتن فرزند خواندهتمایل خانوادهعدم  )ج
 ترجیح خود کودکان به ماندن در مراکز شبه خانواده )د

 ؟نیستعوامل گسست فرزند خواندگی  ءجز زیراز موارد  کدامیک ـ 38
 تر کودك در زمان سپردن به شبه خانوادهسن پایین )الف
 خانواده سن باالتر کودك در هنگام سپردن به شبه )ب
 شیرهاطردشدن از طرف هم )ج
 میزان باالتر مشکالت رفتاري )د
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 ؟شودنمی ) در کدامیک از موارد زیر دیدهHeterotopiaهتروتوپی ( ـ 39
 صرع )الف
 ماندگی ذهنیعقب )ب
 اسکیزوفرنی )ج
 اختالل مصرف مواد )د

 باشد؟پیش آگهی خوب براي اسکیزوفرنیا می ءکدامیک از موارد زیر جز ـ 40
 شروع در سن پایین )الف
 شروع تدریجی )ب
 م عصبی (نورولوژیک)ئداشتن عال )ج
 وجود سابقه اختالالت خلقی در خانواده )د

 ؟باشدنمی melancholicهاي تیپیک افسردگی کدامیک از ویژگی ـ 41
 فقدان احساس لذت )الف
 گناهاحساس  )ب
 پرخوري و افزایش وزن )ج
 بیدارشدن در صبح زود )د

 را با اختالل وسواس فکري عملی دارد؟ )Comorbidity(کدامیک از اختالالت زیر بیشترین میزان همبودي  ـ 42
 اختالل افسردگی اساسی )الف
 اختالل اضطراب فراگیر )ب
 اختالل اضطراب اجتماعی )ج
 اختالل پانیک )د

 باشد؟کدامیک از موارد زیر در مورد اختالل سازگاري صحیح می ـ 43
 میزان شیوع این اختالل کمتر از یک درصد در جمعیت عمومی است. )الف
 شیوع آن در زنان و مردان برابر است. )ب
 است. در میان کودکان و نوجوانان موارد تشخیص این اختالل در دخترها و پسرها یکسان )ج
 کشد.بهبودي در نوجوانان کمتر از بزرگساالن طول می )د

شوند، بوي بهشت را هایش کشیده میکند، رودهاي زیر پوستش حرکت میکند حشرهبیماري احساس می ـ 44
 از اینزند. کدامیک شنود که نامش را صدا میصداي فردي را می ،کند و موقع به خواب رفتناستشمام می

 دارد؟ کمتريم ارزش تشخیصی ئعال
 احساس حرکت حشره زیر پوست )الف
 هااحساس کشیده شدن روده )ب
 استشمام بوي بهشت )ج
 شنیدن صداي نام خود موقع به خواب رفتن )د

در کدام اختالل روانی شود، این عالمت دهد که از وي خواسته میاي برعکس کارهایی را انجام میساله 30مرد  ـ 45
 تر است؟شایع

 اختالل تبدیلی )د اسکیزوفرنیا )ج افسردگی )ب دوقطبی )الف
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 شود؟سندروم آنتون در اثر آسیب به کدام لوب ایجاد می ـ 46
 گیجگاهی )د پس سري )ج آهیانه )ب پیشانی )الف

 پریشی به خود بگیرند؟است ظاهر روان هاي زیر ممکنکدامیک از اختالل ـ 47
 افسردگی شدید )الف
 اختالل مرتبط با سانحه )ب
 اختالل اضطراب منتشر )ج
 اختالل فوبیاي خاص )د

 باشد؟کدامیک از موارد زیر در مورد اختالل اضطراب جدایی صحیح می ـ 48
 .مخصوص دوران کودکی است )الف
 .تشخیص گذاشتتر همهاي کوتاهتوان در دورهد میبا داشتن عالئم شدی )ب
 .باشددرصد می 6شیوع آن در کودکان  )ج
 شروع عالئم در اوایل کودکی با تداوم عالئم همراه است )د

 کدام اختالل زیر در تشخیص افتراقی نارضایتی جنسی باید در نظر گرفته شود؟ ـ 49
 اسکیزوفرنیا )الف
 شخصیت مرزي اختالل )ب
 اختالل اضطرابی )ج
 اختالل خلقی )د

صحیح  زیرها در درمان اختالل مصرف مواد افیونی کدامیک از موارد در مورد استفاده از آنتاگونیست ـ 50
 ؟باشدنمی
 کند.این مواد موجب مهارآثار مواد افیونی شده یا با آنها مقابله می )الف
 شود.مخدر نداشته و موجب ایجاد وابستگی نمیاین مواد اثرات  )ب
ها، با ایجاد وقفه در تاثیرات دارو، به خصوص سرخوشی و نشئگی، بیمار وابسته به مواد افیـونی استفاده از آنتاگونیست )ج

 کند.را از رفتار موادجویانه منصرف می
 زد.سامکانیسم شرطی زدایی شخص را به ادامه مصرف آنتاگونیست وادار می )د

 

  یو روان درمان یتشخص يهایهنظر

 بیند؟آسیب می egoکدامیک از عملکردهاي  (depersonalization)در مسخ شخصیت  ـ 51
 (sense of reality)حس واقعیت  )الف
 (reality testing)واقعیت سنجی  )ب
 (adaptation to reality)انطباق با واقعیت  )ج
 (judgment)قضاوت  )د
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تواند شرایط یک مهمانی عالی را فراهم کند، ترجیح کند چون نمیدرمانی بیان میبیماري در جلسه شناخت ـ 52
 کنید؟شناختی زیر را براي وي پیشنهاد می دهد مهمانی را به منزلش دعوت نکند. کدام چالشمی
 بررسی احتمال ناکارآمد شدن مهمانی )الف
 تمرکز بر موارد موفقیت بیمار در مهمانی دادن )ب
 ارزیابی احتمال موفقیت عملکرد بر روي یک طیف )ج
 کمک در رسیدن به یک مهمانی عالی )د

 نسبت به سایر رویکردهاي این دسته کدام است؟ (Mann)مدت مان درمانی کوتاهوجه افتراق رویکرد روان ـ 53
 گیرانهسخت هاي ورودمالك )الف
 همانندسازي مثبت )ب
 بازسازي کلی شخصیت )ج
 جلسات طوالنی تر )د

خواهد وضعیت ساله خانواده می 12پردازد، از فرزند نفره می 3خانواده درمانگري, که به درمان یک خانواده  ـ 54
دهد. می ه قراردرحالیکه پشت به آنها کرد ارتباطی اعضا را به نمایش بگذارد. مراجع، پدر را دور از خود و مادر

 درمانگر از چه فنی استفاده کرده است؟
 analysis of triangle الف)
 personal differentiation ب)
 family sculpture ج)
 hierarchy of power د)

هاي بالینی که با تومی و موقعیتیک دانشجوي رشته پزشکی با این مشکل مواجه است که در درس عملی آنا ـ 55
هاي رفتاري زیر را براي وي کند. کدامیک از روشجراحت سروکار دارد، ترس شدید و حتی غش را تجربه می

 کنید؟پیشنهاد می
 (applied relaxation)سازي کاربردي آرام )الف
 (applied tension)انقباض کاربردي  )ب
 (biofeedback)بازخورد زیستی  )ج
 (progressive muscular relaxation)رونده سازي عضالنی پیشآرام )د

 ها چه زمانی است؟ترین زمان براي استفاده از تفسیر در اداره کردن دفاعمناسب ـ 56
 وقتی بیمار به غیرمنطقی بودن رفتار خود آگاه شده باشد الف)
 اقعیت دارداي از ووقتی بیمار آشکارا درك تحریف شده ب)
 وقتی بیمار مضطرب و بدگمان است ج)
 شودمی منحرف حواسش مئعال شدت دلیل بهوقتی بیمار  د)
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 درمانگر بهتر است از تمایالت بیمار آگاه باشد؟ ،در به کارگیري کدام تکنیک براي مقابله با مقاومت بیمار ـ 57
 با پیامدها یرویاروی د) القاي الف زنی ج) تغییر جهت دادن ب) مبالغه کردن الف)

 باشد؟، مهمترین عامل در ایجاد اثرات مثبت درمان در روان درمانی گروهی میزیر ردامو یک ازکدام ـ 58
 )Empathy( همدلی الف)
 )Insightبینش ( ب)
 )Abreactionتخلیه هیجانی ( ج)
 )Cohesion( تعلق )د

 ناهشیار جمعی در نظریه یونگ معادل کدام مفهوم در نظریه فروید است؟ ـ 59
 کهن الگوها د) عقده ادیپ ج)  موهبت نوع پیدایشی ب)  ناهشیار الف)

 پنج نیاز اساسی بر اساس رویکرد واقعیت درمانی چیست؟ ـ 60
 پذیرش، قدرت، آزادي، تفریح، بقاء الف)
  قدرت، پذیرش، بقاء، تفریحخودگردانی،  ب)
 تفریح، ارتباط، بقاء، پذیرش، قدرت ج)
 آزادي، بقاء، قدرت، تعلق پذیري، تفریح د)

 فنون پذیرش نامشروط، نقش گذاري و سرمشق گیري، مربوط به کدام رویکرد درمانی است؟ ـ 61
 رویکرد شناختی بک الف)
  هیجانی الیسـ  رویکرد عقالنی ب)
 درمان فردمدار راجرزي )ج
 مایه کوبی علیه استرس مایکن بام د)

متعلق به کدام رویکرد » شودهر جزء رؤیا، فرافکنی خود در نظر گرفته می«که  این دیدگاه نسبت به رؤیا ـ 62
 درمانی است؟

 درمان گشتالتی د) گري یونگروان تحلیل ج)  درمان آدلري ب) روانکاوي الف)

 چند اصل مهم نظریه درمان گشتالتی چیست؟ ـ 63
 فرایند تشکیل شکل، خودگردانی ارگانیزمی، کل نگري، نظریه میدانی الف)
 انی، کل نگري، نظریه میدانیداینجا و اکنون، خودگر ب)
 تکلیف ناتمام، هم آمیزي، کل نگري، فرایند تشکیل شکل ج)
 سداد انرژي، تماس، کل نگريخودگردانی ارگانیزمی، ان د)

 چهار مسأله اساسی در رویکرد وجودگرایی اروین یالوم چیست؟ ـ 64
 مرگ، خودآگاهی، انزواي وجودي، بی معنایی الف)
  مرگ، انزواي وجودي، آزادي، بی معنایی ب)
 اضطراب، تنهایی، آزادي، هویت ج)
 اضطرابخودآگاهی، جستجو براي معنا، تنهایی،  د)
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 ؟کندنمیاز موارد زیر صدق  کدامیکقاعده محرمانگی در  ـ 65
 .زمانی که اطالعات درباره دعواي حقوقی است الف)
 .زمانی که بنا به تشخیص درمانگر، درمانجو نیاز به بستري دارد ب)
 .گیردمیزمانی که بنا به درخواست درمانجو، سوابق درمانی اش در اختیار شخص ثالثی قرار  ج)
 است. سال 16تمامی موارد مرتبط با درمانجوي زیر  د)

فرض بنیادي دیدگاه ..... این است که ما قربانی شرایط نیستیم، زیرا به مقدار زیاد، همان کسی هستیم که  ـ 66
 ایم باشیم.گرفته تصمیم

 رفتارگرایی د) فرد مدار ج) واقعیت نگر ب) وجودي الف)

 هیجانی کدام است؟ـ  رفتاردرمانی عقالنی ،ترین روش شناختیرایج ـ 67
 کتاب درمانی الف)
 هاي شناختیروش ب)
 انجام دادن تکالیف شناختی ج)
 زیر سوال بردن عقاید نامعقول د)

کمک کردن به درمانجو براي کسب اگاهی بیشتر و همراه با «درمان بر پایه  هاي زیر،کدامیک از مدل بر اساس  ـ 68
 است؟ »آن، انتخاب بیشتر

 گراوجودي انسان د) روان کاوي ج) فرد مدار ب) گشتالتی الف)

 شود؟ی آغاز میین درون فکنی از چه زماني مالنی کالدر نظریه ـ 69
 هنگام بکارگیري زبان الف)
 هنگام راه افتادن ب)
 ي کودكاولین تغذیه ج)
 ورود به مدرسه د)

 ترین نیاز از نظر راتر کدام است؟بنیادي ـ 70
 استقالل د) وابستگی-محافظت ج) عشق و محبت ب) آسایش جسمانی الف)

 ؟نیستت هاي شخصیت پخته از نظر آلپورمالك کدام گزینه از ـ 71
 خودشکوفایی د) شوخ طبعی ج) گسترش خودپنداره ب) متانت هیجانی الف)

 کنند؟اي با عنوان سوم شخص به خودشان اشاره میاز دید یونگ کودکان در چه مرحله ـ 72
 محافظه کاري د) دوگانه گرایی ج) فرمانروایی ب) آشوب گرایی الف)

هایی همچون: ناتوانی در اعتماد کردن به خود و دیگران، بر اساس نظریه رشد روانی جنسی فروید، ویژگی ـ 73
 ترس از عشق ورزیدن و عزت نفس پایین مربوط به آسیب دیدن در کدام دوره است؟

 التی د) نهفتگی ج) مقعدي ب) دهانی الف)

 چیست؟هیجانی، -هاي اصلی کاربست درمان شناختی با کاربست رفتاردرمانی عقالنییکی از تفاوت ـ 74
 آزمایش واقعیت به شکل سازمان یافته الف)
 تکالیف خانگی ب)
 رابطه درمانی ج)
 هدف درمانی د)
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ابعاد مصیبت بار وجود شخص و از  ها واز یک سو بین تشخیص دادن محدودیت«کند اي که تالش مینظریه ـ 75
 ، کدام است؟»هاي زندگی براي او تعادل برقرار کندسوي دیگر، امکانات و فرصت

 کنش گرایی د) وجودي انسانگرا ج) رفتارگرایی ب) روان تحلیلی الف)

 ؟نیستکدام اصل زیر مربوط به روان شناسی فمنیستی  ـ 76
 روانیگیري درون جهت )الف
 هاي شخصی و اجتماعیوابستگی هویت )ب
 رابطه درمانی مساوات طلبانه )ج
 سیاسی بودن مسائل شخصی )د

 باشند؟اریک فروم را دارا می در نظریه هاهاي نژاد پرست، جنگ طلب و قلدر کدامیک از منششخصیت ـ 77
 خود بیمارانگار د) مرده گرا ج) همزیستی نامشروع ب) خودشیفته الف)

 شود؟گیري خودپنداره کاذب میاز دید راجرز کدام پدیده منجر به شکل ـ 78
 شرایط ارزشی د) آشفتگی ج) حالت دفاعی ب) خوانیناهم الف)

 دهد؟اولین مرحله رشد از دید ماهلر کدام است و در چه سنی رخ می ـ 79
 هفتگی 4یا  3حدود  ـ رتیسم بهنجاوا الف)
 ماهگی 4یا  3حدود  ـ تیسم بهنجاروا ب)
 ماهگی 5یا  4 ـ همزیستی بهنجار ج)
 هفتگی 5یا  4 ـ  همزیستی بهنجار د)

 کند؟یونگ از کدام واژه براي توصیف فرایند ارزیابی یک عقیده یا رویداد استفاده می ـ 80
 نگرش د) احساس ج) باور ب) تفکر الف)

 در تحلیل رویا، تلخیص اشاره به چه دارد؟ ـ 81
 گسترده نبودن محتواي اشکار رویا به اندازه سطح نهفته رویا الف)
 تصور دیگري که رابطه نزدیکی با تصور رویا دارد ب)
 دهدبیننده ارائه میاي که خوابشیارانهوتوصیف ه ج)
 یند در سطح آشکار رویاهاي ناخوشاوارونه شدن احساس د)

کند، وقتی علت عدم حضور در توانی جسمی از رفتن به جشن تولد دوستش اجتناب میساله با کم 18دختري  ـ 82
کشم. فکر کنند خجالت میاز اینکه همه به من خیره نگاه می« گوید:شود به مادرش میاین جشن پرسیده می

. »درفتن من در مقایسه با سال قبل بدتر هم شده است، ممکن است مرا مسخره کننکنم امسال شیوه راه می
 کند؟بیشتر استفاده می Self) (وي از کدامیک منابع شناخت خود

 Social feed back الف)
 Social comparison ب)
 Self -observation ج)
 Self -criticism د)
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شناس به وي دستور کند. روانشناس جهت درمان اضطراب در جمع مراجعه میانساله به رو 17نوجوانی  ـ 83
شناس از چه پردازي تمرین صحبت کردن در جمع داشته باشد. رواندقیقه با خیال 35دهد که هر روز می

 تکنیکی استفاده کرده است؟
 Classic conditioning الف)
 Over Conditioning ب)
 Cover Conditioning ج)
 Mental modeling د)

اي از وضعیت فیزیولوژیکی خود اطالعاتی دریافت کند و سعی در تغییر آن حالت اگر شخص در مورد جنبه ـ 84
 کند، وي از چه روشی استفاده کرده است؟

 خود تنظیمی )د خوراند زیستیپس )ج گريخود نظاره )ب مراقبه )الف

 از مراحل مربوط به کوبلر راس در رابطه با بیماران در حال احتضار، کنترل بیماران مشکل است؟ کدامیکدر  ـ 85
 پذیرش )د خشم )ج شوك و انکار )ب چانه زنی )الف

 ؟شودنمیتوصیه  EMDRکاربرد تکنیک  زیراز اختالالت  کدامیکدر  ـ 86
 PTSD الف)
 Social Anxiety ب)
  Borderline Personality Disorder ج)
 Social Phobia د)

 در مورد کودکان و نوجوانان صحیح است؟ زیراز عبارات  کدامیک ـ 87
 .همه کودکان و نوجوان افسرده افکار خودکشی دارند )الف
 .دهند، افسردگی دارندبسیاري از کودکان و نوجوانان که رفتار انتحاري نشان می )ب
 .دهند، افسردگی ندارندبسیاري از کودکان و نوجوان که رفتار انتحاري نشان می )ج
 .کننداکثر کودکان و نوجوان دچار اختالالت افسردگی، اقدام به خودکشی می )د

حادثـه فرآیند متعادل سازي اطالعات واقعی در مقابل اطالعـات خیـالی در میـان اعضـاي گـروه درگیـر در  ـ 88
 شود؟تروماتیک چه نامیده می

 Demobilizing د) Briefing ج) Defusing ب) Debriefing الف)

شما باید به این مشکالت غلبه کنید، شما قدرت غلبه به « اگر مشاوري به جاي آن که به افراد تروما زده بگوید ـ 89
 ن باالییوقعیت سختی است و باید قبول کنیم که قدرت و توااین م«این طور بگوید که  »این مشکالت را دارید

  ».خواهد که شما امروز به سر کار برگردید و کارتان را شروع کنیدمی
 وي از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

 Reframing د) Prediction ج) Positioning ب) Normalizing الف)

رسانی، بیشترین رسان به علت انگیزه بسیار شدید براي کمکدر کدام فاز حوادث تروماتیک، مردم کمک  ـ 90
 زنند؟آسیب را به افراد گرفتار در حادثه تروماتیک می

 رهایی از خیال )د ماه عسل )ج نجات )ب تاثیر )الف

 ؟برندنمی و سودي از آن دهندنمیکدام دسته از بیماران پاسخ مناسبی به گروه درمانی  ـ 91
 پارانویید )الف
 سوء مصرف کنند گان مواد )ب
 هاي ضد اجتماعیشخصیت )ج
 حاد روان پریشی همراه با عالئم خودکشی )د
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 شود؟به طور وسیع در نوجوانان مصرف کننده الکل دیده می زیرکدامیک از عالئم  ـ 92
 زبان پریشی ورنیکه )الف
 تشنج محرومیت )ب
 اختالل توجه )ج
 سندرم کورساکوف )د

 از نظر هاینز کوهات، انتقال دوقلویی محصول کدامیک از موارد زیر است؟ ـ 93
 خود بزرگ پندار )الف
 نانگاره آرمانی والدی )ب
 ایگو همزاد )ج
 خود منسجم )د

 این عبارت به کدام مفهوم بالینت اشاره دارد؟» انداین احساس بسیاري از بیماران است که چیزي را از دست داده« ـ 94
 خطاي اساسی )الف
 ابژه محبوب اولیه )ب
 نقص در ساختار روانی )ج
 مراقبت مادري )د

 افتد؟اي اتفاق میمراحل رشد نظریه روابط ابژه، تفرد ثانویه در چه دورهطبق  ـ 95
 جوانی )د نوجوانی )ج فالیک )ب نهفتگی )الف

 ) از مفاهیم اصلی کدام نظریه است؟Reciprocal determinismجبرگرایی متقابل ( ـ 96
 پویشی-نگر کل )د شناختی-اجتماعی )ج تحلیل رفتاري )ب فردمدار )الف

 میل زیاد به احتکار کردن در نظریه مزلو با کدامیک از نیازها مرتبط است؟ ـ 97
 روان رنجور )د شناختی )ج هنري )ب کوششی )الف

 باشد؟) از اصول اساسی کدامیک از رویکردهاي درمانی میCollaborative Empiricismتجربه نگري مشترك ( ـ 98
 درمان شناختی رفتاري )الف
 رفتار درمانی عقالنی هیجانی )ب
 درمان وجودي )ج
 گشتالتیدرمان  د)

 شود؟از عناصر مفهوم مرگ، زودتر از سایرین توسط کودك درك می کدامیک ـ 99
 توقف )د تداوم )ج اجتناب ناپذیري )ب قابلیت کاربرد )الف

 هاي هویت زیر، پیامدکاوش و عدم تعهد است؟از وضعیت کدامیک ـ 100
 پراکندگی هویت )د ضبط هویت )ج وقفه هویت )ب کسب هویت )الف

 موفق باشید
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