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  160   : تعداد سواالت     

  170  : زمان      

    21  : تعداد صفحات     

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی ، دفتر چه سواالت را از نظر تعداد صفحات به دقت 

 . شکال به مسئولین مربوطه اطالع دهیدمورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه ا

  صبح جمعه

20 /01/ 95  

 :قابل توجه داوطلبین عزیز

، تا آخر هفته جاري بر روي سایت ...)رتبه، نظر مشاور و (کارنامه کامل آزمون

 .قابل مشاهده است
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  آسیب شناسی روانی

، چه نامیده ) مانند افسردگی(آن دسته از اختالالت مغزي که اساس عضوي کامال مقبول براي آنها وجود ندارد -1

 می شوند؟

  اختالالت عضوي)4اختالالت فاقد مکانگاري مغز        )3  اختالالت کارکردي         )2روانی        -اختالالت مغزي)1

  .است.........................، نقص هاي  نشانه اولیه مشترك دراختالالتدلیریوم،دمانس و اختالالت نسیانی-2

  3و  2ه گزین)4شناختی                       -3عضوي                             )2عملکردي                   )1

  نادرست است؟» بیماري هانتینگتون«کدام گزینه درباره  -3

  .به طور کالسیک با اختالل دلرییوم همراه است)1

  .نسبت به دمانس قشري ، ناهنجاري هاي حرکتی بیشتر و ناهنجاري زبانی کمتري دارند)2

  .در مراحل اولیه بیماري ، حافظه و بینش دست نخورده باقی می ماند)3

  .این اختالل و بیماري دمانس در این است که در این بیماري میزان بروز افسردگی و سایکوز بسیار بیشتر استتفاوت )4

  کدام رویکرد درمانی زیر براي اختالالت نسیانی بسیار مفید است؟-4

  مداخالت شناختی)4      مداخالت دارویی   )3)         روان پویشی(مداخالت سایکوداینامیک)2مداخالت رفتار درمانی          )1

  کدام یک از گزینه هاي زیر از عالئم هیپوکلسمینمی باشند؟-5

  صرع)4حمالت تشنجی              )3عالئم اکستراپیرامیدال                )2کاتاراکت                   )1

  شایعترین اختالل خلقی مربوط به مصرف مواد توهم زا کدام مورد است؟ -6

  دوقطبی نوع دوم) 4هیپومانیا                         )3مانیا                     )2               افسردگی )1

تجویز می  Antipsychoticکدام یک از داروهاي زیر براي درمان مبتالیان به اسکیزوفرنی به عنوان داروي  -7

  شود؟

1(Clonazepam             2(Clomipramine                 3(Clozapine                4(Chlordiazepoxide 

هفته است که خلقش افسرده شده ، به طوري که صبح ها افسردگی وي وضعیت  3ساله ایی حدود  58خانم  -8

تقریبا از همه فعالیت هاي روزانه . ساعت زودتر از معمول خواب بیدار می شود 2بدتري پیدا می کند، صبح ها 

او از چه اختاللی رنج . قتی اتفاق خوبی پیش بیاید احساس خوبی در او ایجاد نمی شودخود لذت نمی برد و و

  می برد؟

1(Minor Depressive Disorder                                                2(Bipolar II Disorder 

3(MMD, Melancholic specific                                               4(Adjustment Disorder with Depressed 

Mood 

  است؟» بدتر«پیش آگهی کدام اختالل زیر -9

  اختالالت انطباقی)4فوبی اجتماعی                 )3افسرده خویی                )2اختالل خلقی دوقطبی           )1
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  نقش دارد کدام است؟» رنی فرماسکیزوف«عمده ترین واسطه شیمیایی مغزي که در ایجاد سایکوز نوع  -10

  دوپامین)4استیل کولین                     )3سروتونین                 )2گابا                  )1

  کدام یک از موارد زیر جزو واکنش هاي اولیه به فقدان عزیزان است؟ -11

  خشم )4انکار                        )3بی تابی کردن                     )2مواجهه                    )1

  کودکان نادرست است؟ OCDکدام یک از اظهارات زیر درباره  -12

  .بیشتر کودکان سعی در پنهان کردن آداب وسواسی خود دارند)1

  .از مشکالت وي براي ماه ها و سالها بی اطالع هستند در بسیاري از موارد ، افراد نزدیک به کودك)2

  .شایع ترین افکار وسواسی به شکل تمرکز بر روي آلودگی و میکرب است)3

4(Modeling ممکن است نقش اولیه در انتقال این اختالل در خانواده را داشته باشد.  

  جزو کدام دسته دارویی است؟) پروزاك(فلوکستین  -13

  ضد پارکینسون)4ضد افسردگی                     )3ضد اضطراب                  )2                  ضد سایکوز     )1

ماهه حمالت بسیار شدید ترس ناگهانی توام با تعریق ، طپش قلب ، درد قفسه سینه ، 6ساله ایی با سابقه  23مرد  -14

ممکن است بمیرد  ، در حالی که پس از دقایقی سرگیجه و کرختی نوك انگشتان دست و پا و تصور اینکه هر آن 

  وي مبتال به کدام اختالل زیر است؟.  به حالت عادي خود باز می گردد به کلینیک بهداشتی روانی مراجعه نمود

  اآگروفوبی)4جسمانی سازي                         )3پانیک                        )2اضطراب منتشر                     )1

بیماري با عالئم توهم ، اختالل حرکتی شدید به صورت بی قراري ، عدم جهت یابی زمانی و مکنی مراجعه  -15

  کدام گزینه زیر تمام عالئم بیمار را توجیه می کند؟. کرده است 

  رفتگی شعورابرگ)4تیرگی شعور                    )3دلیریوم                      )2خطاي حسی                  )1

 

  نظریه شخصیت 

 کدام روانشناس نظر فروید را مبنی بر اینکه هر پسري میل جنسی به مادرش دارد را رد کرد ؟-16

  آدلر -1

  یونگ-2

 آنا فروید 3

  مازلو-4

  .....از نظر آدلر موقعیت خود کم بینی عامل انگیزش انسان است و در همه وجود دارد زیرا)17

  .ضعفهایی داشته ایم همه در برخی جنبه ها )1

  .در مدرسه مورد شماتت قرار گرفته ایم )2

  .همه کودك و ناتوانتر از دیگران بوده ایم )3

  .اکثر اطرافیان مارا مورد سرزنش قرار داده اند ) 4

  ....به عقیده فروید ،پسر بچه زمانی از هویت جنسی خود آگاه می شود که )18

  . با والد همجنس خود همانند سازي کند-1

  .دوره عقده ادیپ را پشت سر گذاشته باشد -2
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  .عقده الکترا را کامال تجربه کرده باشد -3

  .براي افراد بزرگتر تمایل جنسی نشان دهد -4

کدام روانشناس معتقد است که انسان می تواند هشیارانه شخصیت خود را شکل و یا تغییر می دهد و همچنین )19

  .اندازه تجربه هاي کودکی با اهمیت باشد تجارب بزرگسالی می  تواند به 

  رولومی)1

  هورناي)2

  آنا فروید)3

  آلپورت )4

 کدام روانشناس معتقد بود که ابتکار به استقاللی که کودك به دست آورده است جهت می دهد ؟)20

  وایلنت) 1

  لوینسون) 2

  ویلیام پري) 3

  اریکسون) 4

  .به همراه می آورد ........ سرپیچی از آنها من برتر قواعد و قوانینی تحمیل می کند که )21

  اختالل هاي نوع سایکوتیک-1

  احساس گنهکاري و اضطراب-2

  بین من و من برتر ناهماهنگی-3

  براي نهاد خود سري و ترك سازي-4

  تاکید بر نقش خود در کدام نظریه آمده است ؟)22

  اجتماعی اریکسون  –روانی -1

  روان پویایی فروید  -2

 زیستی روانی آلپورت  -3

  هیچکدام  -4

  تفاوت دیدگاه هورناي با فروید بر سر کدام گزینه ها بوده است ؟)23

  تاکید هورناي بر روانشناسی زنانه و همچنین نیروهاي اجتماعی به جاي نیروهاي زیستی بوده -1

  تاکید هورناي بر رشک آلت مردانه در زنان و تصورات بدنی حقیرتر زن بوده -2

 صورات خوش بینانه از ماهیت انسان و تصورات بدبینانه فروید نسبت به ماهیت انسان بوده ت-3

  3و  1گزینه -4

  :فروید جبر گرا بود ،ولی نظریه او روانشناسی آزادي است  زیرا )24

  .کندروان کاوي در نهایت با آگاه ساختن ما از تعارض هاي سرکوب شده ما را از استبداد نا هشیار رها می )الف 

  .روان کاوي تاکید بر آزادي ، مسئولیت ،انتخاب و اراده آزاد دارد ) ب

  .بین رویداد هاي گذشته و مشکالت کنونی پیوند هاي علیتی برقرار می کند تا از ماهیت هدفمند زندگی خود آگاه شوند )ج



 
 

www.nokhbegaan.com  4 
  

                                                        نخبگان  گروه آموزشی                                               ارشد                االت آزمون دوره کارشناسی ؤس

  .در باره هدفهاي آینده به سمت تضعیف وابستگی هاي موجود پیش می رود )د

  .را مطرح کرد )  ویرانگري و عشق  –همزیستی ، کناره گیري ( وانشناس وابستگی میان فردي کدام ر)25

  موري) 1

  آدلر)2

  فروم )3

  فروید)4

  .است .... به عقیده اریکسون، کار اصلی کودك در جریان خردسالی ،یادگیري )26

  هویت-1

  زبان کالمی-2

 ایجاد ارتباط-3

  اعتماد-4

  چه معناست ؟ در نظریه فروید تثبیت به)27

  باقی ماندن در مرحله دهانی و تمایل شدید به سیگار و غذا-1

  باقی ماندن در مرحله دهانی و عدم طی مراحل بعدي رشد -2

 وابستگی به مرحله مقعدي و افراط در رعایت نظافت خود -3

  وابستگی به شیوه ارضاي خود در یکی از مراحل رشد -4

  از دیدگاه فروم نا توانی در ارضاي نیاز به وابستگی منجر به کدام اختالل می شود ؟ )28

  اختالل وسواسی-1

  اختالل خودشیفتگی -2

 اختالل پارانویا-3

  اختالل نمایشی  -4

  :مکانیزمهاي روانی براي بازیافتن امنیت از نظر فرام عبارت است از )29

  نگري ، عشقوابستگی همزیستی ،کناره گیري ،ویرا)الف 

  قدرت طلبی ،ویرانگري  ،همنوایی بی اراده )ب

  مرده گرایی ،زنده گرایی ،مال پرستی ،هستی گرایی)ج

  پر خاشگري،کناره گیري ، تنهایی)د

  کدام نظریه پرداز نظریه روابط شیء را مطرح و  مورد بررسی قرار داده  است ؟)30

  ماهلر)کلین                         د)ج     کلی            )آلپورت                     ب)الف

 بنیاد اولیه کدام نوع درمانگري در عقاید  یونگ و آدلر نهفته است ؟- )31

  انسانگرایی)الف 

  اصالت وجودي)ب

  شناختی)ج
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  نو تحلیلگري)د

  :در آراء آدلر ،غایت نگري خیالی یعنی  )32

  .کنند شرایط تاریخی رویدادهاي روانی را تعیین می )الف 

  .شرایط اجتماعی رویدادهاي روانی را تعیین می کنند ) ب

  واکنش طبیعی نسبت به احساسهاي گریز ناپذیر حقارت عضوي)ج

  .افراد طوري عمل می کنند که گویی هدفهاي شخصی آنها مقصود نهایی زندگی است )د

  . انجام می گیرد ..... به آلفرد آدلر ، شکل گیري شخصیت کودك ، بر اثر )33

  عزل فرزندان به ترتیب زمانی ) 1

  افت نیازمندي به احترام بیشتر) 2

  توجه انحصاري به یک فرزند ) 3

 رقابت بین برادران و خواهران ) 4

ز زندگی سرانجام منجر به فرایند از نظر یونگ میانسالی سن تبلور خویشتن است که تحوالت این دوره ا)34

  . می شود ........

  خود سازي -1

  تفرد یا فردیت -2

 خود شکوفایی-3

  خویشتن پذیري-4

از دیدگاه فروم کدام گروه از افراد شهوت تکنولوژي دارند و متمایل به احاطه کردن خود با وسایلی مانند )35

  .استریو و تجهیزات کامپیوتر پیشرفته هستند 

  منش مرده گراتیپ ) 1

  تیپ منش زنده گرا) 2

  تیپ منش هستی گرا) 3

  تیپ منش مال پرست ) 4

  

  ارزیابی روانشناختی

  ،نشانگر داشتن حالت دفاعی در اعتراف به مشکالت می باشد ؟ MMPIپاسخ سوالهاي کدام مقیاس پرسشنامه -36

1-F 

2-k 

3-pd 

4-L  

  غیر قابل پیش بینی بودن را نشان می دهد ؟ پرش افکار ،ولخرجی ،حواس پرتی وMMPIکدام مقیاس )37

1(pt 
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2(sc 

3(Ma 

4(pa  

  کدام آزمون جزء آزمونهاي تحلیلی به حساب می آید ؟)38

  رورشاخ-1

  اندر یافت موضوع-2

3- MMPI 

  تداعی کلمات یونگ-4

  کدام هدف جزو هدف هاي استفاده از آزمونها نیست ؟)39

  گزینش) 1

  طبقه بندي)2

  پرورش )3

  ارزشیابی)4

 حساس ترین خرده آزمون مقیاس هوشی وکسلر نسبت به آسیب مغزي کدام است ؟)40

  حساب ) 1

  حافظه عددي) 2

  تنظیم تصاویر ) 3

  رمز نویسی) 4

  خرابی حافظه براي اولین بار در کدام مورد احساس می شود ؟)41

  رمز گردانی )الف

  بازشناسی ) ب

  یادآوري )ج

 پردازش اطالعات )د

 چندسالگی است ؟   wisc – Rحداقل سن براي آزمون )42

  سالگی  1-4

  سالگی  2-6

 سالگی 3-2

  سالگی  4-8

  متخصصان بالینی کار سنجش خود را چگونه شروع می کنند ؟)43

  با تشخیص اختالل روانی -1

  با تجویز راهی براي کاهش مشکل -2

  با پرسش ارجاعی -3
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  با مصاحبه -4

  در مقیاس تجدید نظر شده وکسلر ، خرده آزمون گنجینه لغات تبحر فرد را در کدام حوزه نشان می دهد ؟ )44

  حافظه دور-1

  کاربرد زبان  -2

 تمرکز و دقت -3

  یادگیري طوطی وار -4

  .....هدف سنجش بالینی )45

  .کشف ماهیت روانی حقیقی مراجع است  -1

  .دهنده است ، توصیفی که در نهاییت موجب حل مساله می شود توصیف مراجع به شکل مفید براي ارجاع -2

  کاربرد مجموعه استانداردي از روش ها و به کاربردن آزمونهاي مشابهی براي تمام مراجعان -3

  .رفتاري از مراجعان ارایه دهنده  –توصیف هاي روان پویشی و شناختی -4

 

 نظریه روان درمانی

  رویکرد فرد مدارنادرست است؟کدام گزینه در ارتباط با -46

  .هدف این رویکرد این است که درمانجو به انسجام و استقالل برسد)1

  .تمرکز بر مشکل کنونی فرد است)2

  .هدف درمان فراهم کردن جوي است که فرد بتواند به سمت خودشکوفایی پیش برود)3

  .نقش درمانگر در این رویکرد ، بدون نقش بودن است)4

  از ویژگی هاي افراد خودشکوفا نیست؟ کدام گزینه -47

  منبع بیرونی ارزیابی)2پذیرا بودن نسبت به تجربه                                                              )1

  رشد میل به ادامه دادن)4اعتماد به خودشان                                                                          )3

  چه  نام دارد ؟ ) مراجع محور(روش مصاحبه انسانگرایی -48

  مصاحبه بدون ساخت)4مصاحبه بی رهنمود                )3مصاحبه رودر رو                     )2مصاحبه انگیزشی                   )1

  ، از فنون کدام رویکرد درمانی است؟» شما«صحبت کردن در قالب -49

  درمان گشتالتی)4درمان وجودي                 )3درمان فرد مدار                        )2شناختی                     -رفتاري)1

  است؟ نادرستکدام گزینه درباب آزمایش درگشتالت درمانی  -50

  .در گشتالت درمانی ، آزمایش اهمیت بیشتري نسبت به فنون دارد)1

  .گشتالت درمانی کمک به فرد در خودکاوي فعال استهدف آزمایش در )2

  .آزمایش ها خود انگیخته و منحصر به فرد هستند)3

  .آزمایش ها در گشتالت درمانی  براي رسیدن به هدف خاصی طراحی می شوند) 4

ل در این روش ، مشاور به درمانجو کمک می کند تا داستان زندگی خود را تا حد امکان به صورت کامل نق -51

  کندو در روند کار با استفاده از گوش دادن و پاسخ دادن توام با همدلی روش را تسهیل می کند؟

  مصاحبه با رهنمود)4مصاحبه عینی                       )3مصاحبه ذهنی                      )2مصاحبه انگیزشی                )1
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  محسوب نمی شوند؟کدام یک از افراد زیر جزو درمانگران وجودي  -52

  فرانکل)4الزاروس                         )3رولومی                       )2اروین یالوم                      )1

کدام رویکرد درمانی عملکرد ذهن و بدن را ادغام می کند و خود را به عنوان واکنشی علیه درمان تحلیلی -53

  مطرح کرد؟

  درمان آدلري)4درمان وجودي                      )3رفتار درمانی                      )2          گشتالت درمانی        )1

آگاهی از متناهی بودن ، آزادي ، مسولیت و اضطراب  و شکل دادن آینده خویش به وسیله تصمیم گیري -54

  هاي موثر ، از ویژگی هاي کدام رویکرد درمانی زیر است؟

  روانکاوي)4رویکرد فرد مدار                               )3درمان وجودي                   )2             گشتالت درمانی )1

  در چه شرایطی درمانگر می تواند ،بعد محرمانه بودن اطالعات در جلسات درمانی را نقض کند؟-55

  همه موارد)4خطر براي خود یا دیگران            )3               بهره کشی از بزرگساالن وابسته  )2بهره کشی از کودك              )1

  نادرست است؟»فراخود«کدام یک از گزینه هاي زیر درباب -56

  .فراخود براي کمال تالش می کند نه لذت)2.                   فراخود ، بیانگر آرمان است نه واقعیت)1

 .فراخود بر اساس اصل لذت عمل می کند و نه تالش در جهت کمال)4           .      احساس گناه ناشی از فشار فراخود است)3

  می داند؟» وارث عقده ادیپ «فروید ، کدام یک از ابعاد روانی شخصیتی را  -57

  )فراخود(سوپر ایگو)4)                   خود(ایگو)3)                    نهاد(اید)2لیبیدو                   )1

  گی مشترك تمام مکانیسم هاي دفاعی از دیدگاه فروید چیست؟ویژ-58

  ناهشیار بودن و همگام با واقعیت بودن    )2انکار واقعیت و هشیارانه بودن                                            )1

  مطابق با واقعیت بودن و هشیارانه بودن       )4انکار واقعیت و ناهشیار بودن                                             )3

  کدام گزینه نادرست است؟-59

  .آدلر تاکید زیادي بر واقعیت عینی داشت و معتقد بود واقعیت عینی بسیار مهمتر از واقعیت ذهنی است)1

  .زو درمان هاي وجودي مطرح می شود که فرانکل آن را مطرح کردمعنا درمانی ج)2

  .مفهوم غایت نگري خیالی که در روش آدلر به کار می رفت اشاره به هدف زندگی خیالی که رفتار فرد را هدایت می کند ، دارد)3

  .درمان گشتالتی بر نظریه میدانی استوار است)4

سجم و صادق است ضوع دارد که درمانگر در طول ساعات درمان، مناین ویژگی در درمانگر اشاره به این مو -60

  ؟پوشش کاذب ندارد

  3و  2گزینه ) 4درك توام با همدلی              )3همخوانی                    )2پذیرش بی قید و شرط                )1

  رد؟بر طبق دیدگاه ماهلر ریشه اختالل شخصیت مرزي ، به کدام دوره تعلق دا -61

  سر از تخم بیرون آوردن)4جدایی                     -تفرد)3همزیستی                    )2اوتیستی                          )1

  از منظر فروید نادرست است؟» رویا«کدام عبارت درباب -62

  .یا داراي دو سطح محتواي آشکار و پنهان استرو)2.                                        رویا شاهراهی به سمت ناهشیار است)1

  .رویا می تواند گذرگاهی به سمت موارد سرکوب شده باشد)4.                رویا ها آینده گرا هستند و وظیفه تعدیل کننده دارند)3

  ،از روش هاي درمانی کدام رویکرد زیر است؟»  تکلیف ناتمام« -63

  درمان فرد مدار)4درمان شگتالتی                        )3رویکرد آدلري                         )2  روانکاوي                       )1
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  نشانه چیست؟ مقاومت  بیماردر روان درمانی تحلیل روانی -64

  عدم ارتباط صحیح)2عدم تمایل بیمار براي صرف انرژي                                               )1

  وجود یک مشکل عمیق پنهانی)4اضطراب و آگاهی بیمار نسبت به پیامد درمانگري                           )3

  کدام یک از موارد زیر در حل عقده ادیپ موثر است؟ -65

  همانند سازي)4سرکوب تمایالت پرخاشگران                     )3اضطراب اختگی                   ) 2ترس                   )1

 

  روانشناسی  رشد و عمومی

گر یاد زدودگی اطالعات شما را، به نحوه سازماندهی تجربه ها در حافظه مربوط بدانید این نوع تحلیل ا-66

 عصبی زیستی)4شناختی                        )3رفتاري )2                      پدیدار شناختی )1نشانگر کدام رویکرد است؟ 

  .............در روش زمینه یابی -67

  نخستین مراحل پژوهش انجام میگیرد) 2                                                به گذشته افراد توجه میشود)1

  نیاز به پژوهشگر با تخصص باال وجود دارد)4     مشاهده غیر مستقیم مطرح میشود)3

  در بیماري آلزایمر نقش اساسی دارند؟کدام یک از نوروترانسمیتر هاي زیر  -68

  گابا)4دوپامین                             )3استیل کولین                         )2سروتونین                            )1

  در میان پستانداران کدام قسمت از سیستم عصبی،رفتار غریزي را بازداري می کند؟ -69

  هیپوتاالموس)4شبکهاي)3کناري)2       نخاع                )1

  در شرایط اضطراري چه هورمونی در مغز ترشح می شود؟ -70

 دوپامین)4کورتیکوتروپین                   )3استیل کولین                        )2               (ACTH) آدرنیوکورتیکو تروفیک)1

کارشناسی ارشد شوید کدام بخش از دستگاه عصبی به صورت اگر شما دچار هیجانی مثل قبولی در کنکور  -71

  کرد؟  یکپارچه عمل خواهد

  مخ) 4دستگاه تنفسی                       ) 3پاراسمپاتیک                        )2                      سمپاتیک )1

  خالقی کاهش می یابد؟طبق دیدگاه پیاژه در رشد قضاوت اخالقی، در کدام مرحله واقع گرایی ا -72

 چهارم) 4سوم                     )3دوم                         )2اول                      )1

افراد نسبت به شغل و جهانبینی خود احساس تعهد در کدام مرحله از مراحل رشد هویت در نظریه مارسیا ،  -73

  دیده نمیشود؟عالیمی از تجربه بحران هویت  میکنند ولی در آنها

  تعلیق هویت)4وقفه هویت                      )3پراکندگی هویت                    )2دستیابی به هویت                    )1

  منظور از نظریه ترکیب از راه تحلیل کدام است؟ -74

  تصاویر ادراکی به ویژگیهاي خودش وابسته اند )1

   .منطقی درباره داده حسی وجود دارد در اکثر موقعیتها تنها یک تغییر)2

   .خرد ادراك کننده ویژگیهاي شیء و تجربه گذشته را به کار میگیرد)3

  صورتهاي ادراکی مختلف بسته به شرایط و بافتی است که در آن مشاهده میشود)4

م یافتگی به تغییرات خاصی اطالق میگردد که عامل اساسی در آنها گذشت زمان همراه با تکامل و نظا  -75

  سیستمهاي عصبی است؟
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 هیچ کدام)4تنی                          -رشد عصبی)3پختگی                          )2رشد                       )1

  بنیانگذار جنبش مطالعات کودکان چه کسی بود؟ -76

 ماهلر)4وید                            فر)3هال                             )2پیاژه                         )1

  کدام عبارت در مورد نظریههاي مرحله اي در رشد صادق است؟ -77

  .برنامه زیستی رسش قابل پیش بینی است) 2.                           الگوي رشد به فرهنگ وابسته است)1

  .برنامه زیستی رسش به هدف رشد وابسته است) 4.                           الگوي رشد وابسته به محیط است)3

  ؟نمی باشدXکدام یک از بیماري هاي زیر مربوط به اختالل در کروموزوم  -78

  تایساکس)4دیابت بی مزه                    )3هموفیلی                     )2دیستروفی عضالنی داچن               )1

  ماهگی استقرار می یابد؟.................ماهگی ظاهر و در .............ادراك عمق ، براي کودك در -79

1(4 – 6                     2(3 – 6                   3(8 – 18                    4 (8- 24                        

د پا در کفش دیگري کودکان میتواننطبق دیدگاه سلمن ، کودك در کدام سطح از سطوح درك دیگران ،  -80

  کنند و افکار و احساسات و رفتار خود را از دیدگاه طرف مقابل در نظر  بگیرند؟

  اطالعاتی-درك دیدگاه اجتماعی/ سطح اول)2درك دیدگاه نامتمایز                                       / سطح صفر )1

  درك دیدگاه شخص ثالث/سطح سوم)4            درك دیدگاه خودنگرانه                     / سطح دوم  )3 

  

  بنیاد هاي بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

 

  را چه کسی مطرح کرد ؟ و مرکز آن کجاست؟» ساعت زیستی«مفهوم -81

  هسته فوق چلیپایی       / وونت )2تاالموس قدامی                                                         / جیمز )1

  تاالموس قدامی/ هلمهولتز )4هسته فوق چلیپایی                                                          / ریشتر )3

  می شود؟ در شب باعث خواب آلودگیترشح کدام هورمون  -82

  سروتونین) 4     استیل کولین                ) 3دوپامین                       )2مالتونین                     )1

  کدام گزینه نادرست است؟ -83

  .مطرح ساخت» مک ایوان«مفهوم تعادل حیاتی را )1

  .نقطه تثبیت ارزش واحدي است که بدن سعی می کند آن را نگه دارد)2

  .فرایند هایی که فاصله گیري از نقطه تثبیت را کاهش می دهند ، بازخورد منفی نامیده می شوند)3

  .روشی است که توسط آن بدن نقطه تثبیت خود را بر اساس شرایط تغییر می دهدروش انطباقی ، )4

  .است........................ ، منطقه » دما«منطقه مهم براي کنترل   -84

  موس قدامیهیپوتاال)4تاالموس قدامی                  )3هیپوتاالموس خلفی                       )2تاالموس خلفی                   )1

  هورمون کاهنده ادرار چه نام دارد؟ -85

  )4سروتونین                        )3وازوپرسین                      )2مالتونین                         )1

  در کدام یک از گروه هاي سنی ، میزان خواب متناقض بیشتر است؟ -86

  پیر ها)4میان ساالن                     )3نوجوانان                        )2نوزادان                           )1
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تنظیم می ................... است که خود توسط هورمون ........................دلیل ذخیره شدن گیلیکوژن در کبد   -87

  .شود

  آندروفین/ افزایش آنزیم آدنیل سیکالز )2    انسولین                                 / کاهش سطح گلوکز خون )1

  انسولین/ افزایش سطح گلوکز خون )4آندروفین                              / کاهش آنزیم آدنیل سیکالز  )3

  است؟ نادرست کدام گزینه  -88

  .هسته هاي فوق چلیپایی در مردان همجنس گرا بزرگتر از افراد دیگر است)1

  .در تفکري که درباره جسیت خودشان دارند ، تفاوت جنسیتی گفته می شود تفاوتی که افراد)2

  .احتمال همجنس گرایی در دوقلو هاي یک تخمگی کمتر از دوقلو هاي دو تخمکی است)3

  .تفاوت زیستی بین زنان و مردان ، تفاوت هاي جنسی نامیده می شود)4

  رمون منجر می شود؟کمبود آب در فضاي برون سلولی به آزاد سازي کدام هو -89

  هیچ کدام)4هورمون رنین                    )3هورمون رشد                          )2هورمون فوق کلیوي                       )1

  ؟نمی دهدآسیب به هسته هاي فوق کیاسمایی هیپوتاالموس ، کدام یک از کنش هاي زیر را تحت تاثیر قرار -90

  تغذیه)4فعالیت                         )3نوشیدن                        )2        خواب            )1

  

 

  روانشناسی بالینی

  کدام گزینه نادرست است؟-91

  .روانشناس بالینی کسی است که بتواند در سه حوزه پژوهش ، درمان و تشخیص کارا باشد)1

  .رفتار هاي ناسازگار و غیر آدمی آدمی سروکار دارد روانشناسی بالینی حوزه ایی از روانشناسی است که با)2

  .روانشناسی بالینی با مشکالت روانشناختی افراد سروکار دارد)3

  .روانشناسی بالینی بیشتر بر شباهت هاي بین افراد سروکار دارد تا بر تفاوت هاي فردي آنها)4

  کدام یک از آزمون هاي زیر جزو آزمون هاي فرافکننمی باشند؟ -92

  آزمون تکمیل جمله)4آزمون هالستید و ریتان            )3آزمون اندریافت موضوع                    )2آزمون مصور ناکامی         )1

  اولین بار توسط چه کسی مطرح و متداول شد؟» آزمون هاي روانی«اصطالح -93

  کراپلین)4تل                       ک)3هال                           )2فروید                       )1

  کدام گزینه صحیح است؟ -94

  . ، افرادي که سنین مختلفی دارند به طور همزمان مورد ارزیابی یا مقایسه قرار می گیرندتحقیق طولیدر  )1

 .، یک گروه آزمودنی براي مدتی طوالنی تحت نظر گرفته می شودمقطعیدر طرح  )2

تغییراتی را در متغیر وابسته ایجاد می کند اثر آزمایشی به وجود می آید که به این امر اعتبار زمانی که دستکاري متغیر مستقل  )3

 .درونی نیز می گویند

 .یک آزمایش یعنی قابلیت تعمیم نتایج آن آزمایش درونیعتبار ا )4

انه ها طبقه بندي بر اساس حضور یا عدم حضور نشدر کدام نوع از طبقه بندي هاي بیماري هاي روانی ،  -95

  ؟انجام می گیرد
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  غیر بیمارشناختی)4ریخت شناسی                      )3مقوله ایی                     )2ابعادي                    )1

تجارب ذهنی توصیف شده توسط بیمار هستند مثل خلق افسرده و کاهش نیرو کهغالباً به صورت شکایت  -96

  ؟عمده مطرح می گردند

1-Sing                2(symptoms3(syndrome4(psychogenic  

در فرد وجود داشته باشد بر روي هر گونه اختالل یا حالت فیزیکی که ممکن است عالوه بر اختالل روانی  -97

  .ثبت می شود تشخیصی.......... محور 

1(Axis I                        2(Axis II                           3(Axis III                 4(Axis IV  

بخشی از ارزیابی بالینی است که مجموع مشاهدات و برداشت هاي  کدام نوع از مصاحبه در روانشناسی ،  -98

  ؟یک بیماري روانی به هنگام مصاحبه توصیف می کند معاینه کننده را در مورد

 مصاحبه پذیرش)4مصاحبه تشخیصی            )3روانی               مصاحبه معاینه وضعیت )2مصاحبه انگیزشی                  )1

و اینکه نشانه ها یا ناتوانی در تطابق  می کندکه بیمار است قبولدر کدام سطح از بینش ، فرد بیمار ،  -99

  ؟است اشاحساسات غیر منطقی  اجتماعی ناشی از آشفتگی ها یا

  سطح ششم )4سطح پنجم                    )3ح چهارم                           سط)2سطح سوم                           )1

  است؟ ناشی از تعارض بین غرایز و واقعیت بیرونیطبق نظر فروید ریشه کدام نوع اضطراب  -100

  اضطراب منتشر)4      اضطراب اخالقی           )3اضطراب روانرنجورانه               )2اضطراب واقعی                    )1

  کدام گزینه نادرست است؟ -101

  .استفاده میشودریوقتی رویکرد مراجعمحوري در مورد مسایلی غیر از مسایل درمانی به کار میرود از اصطالح رویکردشخصمحو )1

کمال مراجع را آزاد درمانگران مراجعمحور بارها گفتهاند که آنها قصد ندارند مراجعان را تغییر بدهند بلکه میخواهند ظرفیت  )2

 .کنند

 .همدلی، پذیرش و توجه مثبت نامشروط: رمان مراجعمحور ظاهراً مستلزم فقط یک فن یا بهتر بگوییم، یک نگرش استد )3

  .فن قصد متناقص یکی از فنون انسانگرایی راجرز بود )4

  د واقع شد؟توسط چه کسی مورد تاکی) مصون سازي در برابر استرس(درمانگري تعلیم تلقیح استرس  -102

  میشن بام)4مارتین سلیگمن                         )3کارل راجرز                           )2آلبرت الیس                       )1

  رفتاري نیست؟ - کدام یک از گزینه هاي زیر جزو فنون درمان شناختی -103

  آموزش آرمیدگی)4صندلی خالی                  )3درمانی                       مواجهه )2حساسیت زدایی منظم                     )1

  کدام نحوه پرسش درمورد افکار خودکشی بیماران افسرده از نظر بالینی مناسب تر است؟ -104

  اید؟ آیا تا به حال اقدام به خودکشی کرده)2آیا فکر خودکشی به ذهنتان آمده است؟                          )1

  آیا تا به حال فکر کرده اید که به خودتان آسیب بزنید؟) 4آیا تا به حال درباره خودکشی فکر کرده اید؟                 )3

معطوف کند ، به » چرا«در گشتالت درمانی ، بر اساس این قاعده مراجع ذهن خود را به جاي اینکه به  -105

  معطوف می کند؟» چگونه«و » چه«استفاده از 

  کنکاش کردن در موضوع)4تبدیل سواالت به اظهار نظر      )3استفاده از پیوستار آگاهی     )2»        من« و زبان » آن«زبان )1

  

  آمار و روش تحقیق
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  گیرند؟یا نمرات استاندارد در کدام مقیاس قرار می Zنمرات  -106

  اسمی) 4    ترتیبی) 3    ايفاصله) 2    نسبی) 1

  شود، چه متغیري است؟اثر آن ثابت نگه داشته میمتغیري که  -107

  کنندهتعیل) 4    کنترل) 3    گرمداخله) 2    مستقل) 1

  :گیري را از متر به سانتیمتر تبدیل کنیماگر واحد اندازه) 108

  شودبرابر می 10انحراف معیار ) 2      کندمیانگین تغییر نمی) 1

  شودبرابر می 100 واریانس) 4    شودبرابر می 100انحراف معیار ) 3

باشد،  50و  30و  20ترتریب ها بهکه حجم هریک از گروهدر صورتی. است 30،  20، 10میانگین سه گروه ) 109

  میانگین مرکب کدام است؟

1 (21      2 (22      3 (20      4 (23  

  در کدام رابطه، منحنی داراي کجی مثبت است؟) 110

1 (MOMDX   2 (XMDMO   3 (XMOMD   4 (MSMDX   

  کدام است؟ 5باشد، نمره استاندارد معادل  S =16و انحراف استاندارد  X=75اگر توزیع  -111

1 (4-      2 (1-      3 (1      4 (4  

  اینکه فرزند بعدي این خانواده پسر باشد چقدر است؟احتمال . دختر است 1پسر و  4اي داراي خانواده -112

1 (5

4

    2 (5

1

    3 (2

1

    4 (4

1

  

زند، احتمال اینکه حداقل یک جواب درست طور تصادفی عالمت میجوابی را به 4دانشجویی سه سوال  -113

  :برابر است باباشد 

1 (64

1

    2 (64

63

    3 (64

27

    4 (64

37

  

  در کدام توزیع ، میانه کوچکتر از نما است؟-114

1(Z                            2(                       متقارن)4کجی منفی                             )3کجی مثبت  

  مقایسه ایی از چه لحاظ با یکدیگر مشابه اند؟ –تحقیقات آزمایشی با تحقیقات علی  -115

  .می توان به آزمایش فرضیه پرداخت)2 .                     از گروه هاي آزمایشی و گواه استفاده می کنند)1

  .از تقسیم تصادفی افراد به گروه هاي مورد مقایسه استفاده می شود)4.                                          عملکرد آزمایشی اعمال می شود)3

  کدام شاخص گرایش مرکزي براي تعیین حد متوسط داده هاي زیر مناسب تر است؟–116

224  ،25  ،21  ،20  ،18  ،17  ،15  ،14  ،12  ،10  

  میانگین وزنی)4میانگین                     )3میانه                        )2نما                   )1

  کشف ، توصیف و تبیین؟: در کدام یک از انواع روش هاي تحقیق ، هدف پژوهش عبارت است از –117

  اکتشافی)4مقایسه ایی                     –علی )3آزمایشی                       )2 زمینه یابی                     )1

  اثرافت آزمودنی ها بیشتر در کدام نوع از تحقیقات سبب بروز اشکال می شود؟ -118

  پس از وقوع)4   تاریخی                          )3تداومی                       )2توصیفی                           )1
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  در پژوهش علمی ، واریانس نظام دار ناشی از کدام عامل است؟ -119

  .نظم که در اندازه گیري متغیر وابسته وجود دارد)4تفاوت هاي فردي        )3متغیر هاي مزاحم       )2متقیر مستقل           )1

  به دو گروه ، تصادفی نیست؟در کدام  طرح تحقیقی ، گزینش آزمودنی ها و اختصاص آنها  -120

  شبه تجربی)4پیش تجربی                      )3نیمه تجربی                      )2تحقیقی                       –تجربی )1

  

PART ONE: READING COMPREHENSION 
 
Directions: Read the Following passages carefully. Each one is following by several questions 
about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d), to each question. Then on your 
answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. 
Base your answer to each question on the information given in the passage only. 

 

PASSAGE ONE 
Every social group contains within it the elements and conditions in which disputes will arise. 
Even the smallest social group will experience disputes between its members and as we would 
expect, the larger and more complex a social group becomes, the more varied and perhaps, 
frequent will be the disputes which crop up within it. Hardly a day goes by in people's everyday 
lives without some problem occurring, some argument arising or some resentment or frustration 
being felt by one person or group over the activities of another. Family rows, arguments with 
friends, confrontation at work and so on are familiar to most people, as are the various solutions 
which we use to deal with those disputes. 
121- The passage is about ………. . 
a) Social group and economic disputes      b) The law of disputes and social group 
c) Different types of problematic disputes     d) Disputes between members of a social group 
122- According to the passage, ………. . 
a) more complex social groups suffer from the same problems 
b) in a society there will be disputes between the rich and the poor 
c) almost every social group has disputes among its members 
d) small social group do not usually have disputes over economic problems 
123- The passage mentions that ………. . 
a) people have some problems almost everyday in their lives 
b) small social groups experience more varied disputes 
c) some disputes can easily be settled between the social groups 
d) the simplest disputes are deal with by various informal means 
124- The expression 'crop up' in line 3 is closest in meaning to ………. . 
a) 'move' b) 'appear' c) 'create' d) 'establish' 
 
PASSAGE TWO 
You're walking up a hill and stop to catch your breath. You look down and see ants running in 
all different directions. It looks as if the ants don't know what they are doing or where they are 
going. Yet, ants have a very well-ordered world. 
Within the organization of an ant colony, each ant has a job to do. Each colony has thousands of 
worker ants and one or more queen ants. Worker ants build the nest, find food and take care of 
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young ants. Groups cooperate on many tasks. They hurry and bustle about to help one another 
complete the work. At the center of their lives is the queen. 
People have admired the well-ordered world of ants. They have wished that humans would 
cooperate as well as ants. Thousands of ants are crowed together in a teeming nest. Yet, they 
never fight each other. They fight only when there is an outside threat. Then they defend the nest 
against the attack. 
The worker ants accept the authority of the queen. The queen has a special way of giving orders. 
Her body makes a chemical on her skin that worker ants lick. Ants seem to like its taste. It makes 
them act in certain ways. It gives them order. They pass the chemical and its messages on to the 
other ants. 
125- What does the passage mainly discuss? 
a) Queen Ants   b) Worker Ants 
c) A well-ordered World  d) Authority of the Queen 
126- According to the passage, ants ………. What they are doing or where they are going. 
a) do know    b) probably know 
c) seem not to know   d) don't probably know 
127- Worker ants ………. to help one another complete the work. 
a) move about quickly  b) do the work more slowly 
c) do the job later than is planned d) move about more slowly than is expected 
128- Thousands of ants are crowded together and ………. When there is an outside attack. 
a) fight with the enemy  b) cooperate with the queen 
c) fight with one another  d) cooperate with other insects 

  

PASSAGE THREE 
Many developments in modern are almost incredible. They include the replacement of damaged 
blood vessels with simulated ones made of plastic; the replacement of heart valves with plastic 
substitutes; the transplanting of tissues such as the lens of the eye, the invention of the artificial 
kidney to clean the blood of persons at regular intervals and the development of heart and lung 
machines to keep patients alive during very long operations. All these things open a hopeful vista 
for the future of surgery. 
One of the most revolutionary areas of modern surgery is that of organ transplants. Until a few 
years ago, no person, except an identical twin, was able to accept into his body the tissues of 
another person without reacting against them and eventually killing them. Recently, however, it 
has been discovered that with the use of X-rays and special drugs, it is possible to graft tissues 
from one person to another, which will survive for periods of years or more. Kidneys have been 
successfully ransplanted between non-identical twins. Heart and lung transplants have been 
successful in animals, though certain rejection problems in humans have yet to be solved. 
129- A main difficulty of organ transplant is ………. . 

a) the lack of identical size organs 
b) the body's inability to accept non-self tissue 
c) donors can only help their twins 
d) problems caused by rejection in animal experiments 

130- It is stated that modern surgery has ………. . 
a) no limitations in performing any operation today 
b) been successful mostly in kidney transplantation 
c) not still found any solutions for rejection problems 
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d) opened new horizons for surgeons 
131- The term ''simulated'' (line 2) can best be replaced by ……… . 

a) simplified 
b) artificial 
c) identical 
d) donated 

132- Surgery, as compared to a few years ago, ………. . 
a) has eliminated altogether problems related to tissue rejection 
b) has progressed, but mainly in the animal experiments 
c) has been enhanced by the use of drugs and X-rays 
d) has advanced due mainly to technology 

133- The text mostly discusses ………. . 
a) Synthetic substitutes used in transplant surgery 
b) Tissues rejection in transplant operations 
c) Technological advances in transplant surgery 
d) Various organ transplation techniques 

 
PASSSAGE FOUR 
Nowadays, visits to the doctor are frequently requests for medication. If your satisfaction with 
the doctor depends on whether or not you're given medication, you're working against your own 
best interest. If you go to doctor because of a cold and request a ''shot of penicillin''. You're 
asking for poor medical practice. (Penicillin should only rarely be given by injection, and it 
shouldn't be given for uncomplicated colds.) Your doctor knows this but may give in to your 
request. 
The most frequently prescribed medications in the United States, making up the bulk of drug 
costs, are tranquilizers, minor pain relievers and sedatives. These drugs cause the greatest 
number of side effects and they aren't really scientifically important medications. 
Our national prescription pattern arose, at least in part, because of ill-advised consumer 
demand. You can reduce or eliminate the cost of medication almost completely by decreasing 
your pressure to receive and take medications that you don't need. 
Fortunately, our bodies heal most problems if we curb our impatience a little. The policy of 
''watchful waiting'' without medication is usually the best one. 

134- According to text, most patients referring to a doctor ………. . 
a) misuse the drugs given to them 
b) suffer from minor illnesses 
c) receive inadequate care 
d) expect a prescription 

135- It is stated, in the text, that doctors ………. . 
a) usually ignore the patient's satisfaction 
b) sometimes submit to their client's wishes 
c) give prescription independently of patients 
d) prefer tranquilizers to other kinds of medication 

136- The writer in the passage mostly criticizes ………. . 
a) inappropriate patient expectations 
b) doctors prescribing penicillin 
c) ordering of tranquilizers and pain killers 
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d) the high cost of medication 
137- When having a minor pain it is advisable to ………. . 

a) visit the doctor immediately 
b) give time to the body to heal 
c) tell your doctor what medication you favor 
d) make use of common pain relievers on the market 

138- The passage mostly deals with ………. . 
a) types of drugs ordered by doctors 
b) why and when one should visit a doctor 
c) types of disorders most frequently handled by doctors 
d) the most common prescription pattern among doctors 

  

PART TWO: VOCABULARY 
Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases 
marked  (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence. 
139- What we ………. in this house is space to store things. 
a) Last   b) laugh  c) lead  d) lack 
140- Everyone else was killed in the accident. I was the only one to ………. . 
a) Relieve  b) survive  c) alive   d) outlive 
141- That's a nice dress. It ………. you perfectly. 
a) Suits   b) settles  c) matches  d) goes 
142- He was ………. form the firm because he was always late for work. 
a) Sacked  b) retired  c) resigned  d) disposed 
143- I couldn't ………. the meeting because I was sp busy. 
a) Assist  b) attend  c) attempt  d) present 
144- In the days before typewriters were invented, thousands of people were employed as 

………., copying down figures by hand. 
a) Dependants b) clerks  c) assistants  d) officials 
145- There was an interesting ………. of the film in the paper this morning. 
a) Comment  b) Resume  c) Revision  d) Review 
146- It wasn't an accident. He did it on ………. . 
a) Reason  b) determination c) purpose  d) intention 
147- The garden has been ………. . There are weeds growing everywhere. 
a) Neglected  b) uncared  c) mistreated  d) unnoticed 
148- Naturally my client will ………. payment of the cheque until he is satisfied that the 

workhas been properly carried out. 
a) Upset  b) withdraw  c) uphold  d) withhold 

149- I stayed in bed for another two weeks on my doctor's ………. . 
a) Regiment  b) recommendation   c) medication  d) inhibition 
150- Some forms of cancer are now considered ………. diseases. 
a) Disposable  b) favorable  c)assessable  d) remediable 
151- Some food such as sugar and candy ………. tooth decay; people are advised to avoid 
them. 
a) Hinder  b) Prevent  c) Promote  d) Improve 
152- Asthma, with the highest incidence among other allergic reactions, is the most 
………. manifestation of hypersensitivity. 
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a) Virulent  b) prevalent  c) negligent  d) quiescent 
153- Tests must be carried out to ………. the therapeutic efficacy of a drug. 

a) Adapt  b) confirm  c) postpone  d) protract 
154- If vision loss has already begun, it may ………. to total blindness even after the start 
of treatment. 
a) Penetrate  b) subside  c) conform  d) advance 
155- Her parents always worry about her ………. to infectious diseases. 

a) Invulnerability b) reversibility  c) susceptibility d) adaptability 
156- Neonatal breathing begins when pulmonary fluid in lungs is ………. by the 
compression of thorax during delivery. 
a) Replaced  b) dismissed  c) recovered  d) expelled 
157- Present findings support the common belief that mild physical activity ………. the 
digestive process. 
a) Favors  b) performs  c) endures  d) tailors 
158- The laborious work of proficient surgeons ………. the chances of the patient's 
survival. 
a) Augmented b) suspended  c) subsidized  d) alleviated 
159- The laborious work of proficient surgeons ………. the chance of the patient's 
survival. 
a) Augmented   b) subsided  c) abated  d)reversed 
160. The doctor gave him some medicine to ……… his pain. 
b) a. increase                    b. reduce                          c.  augment                     d. revive 
 

  

  

  .لطفا با پاسخگویی به سواالت زیر ما را در ارتقاي سطح کیفی آزمون ها یاري نمایید

  آیا از کیفیت کلی سواالت راضی هستید؟. 161

  اصال)د    حدوديتا ) ج   تقریبا) ب  کامال) الف

  آیا سواالت ارتباط موضوعی با مباحث برنامه آزمونی داشتند؟. 162

  اصال)د    تا حدودي) ج   تقریبا) ب  کامال) الف

  آیا تایپ سواالت و نحوه صفحه آرایی دفترچه سواالت مناسب بوده است؟. 163

  اصال)د    تا حدودي) ج   تقریبا) ب  کامال) الف

  بود؟ سطح دشواري سواالت چگونه. 164

  آسان)د      دشوار)ج  نسبتا مناسب)ب  مناسب) الف

  آیا زمان ارائه دفترچه سواالت جهت پاسخگویی مناسب بوده است؟. 165

  اصال)د    تا حدودي) ج   تقریبا) ب  کامال) الف

  
  موفق باشید
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