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  آموزشینخبگانگروه ارشد                االت آزمون دوره کارشناسی ؤس

  زبان

  Choose the correct answer 1, 2, 3 or 4. 
 

1. It occurs in some species of birds, including ducks, chickens, and geese and in a few 
mammals. It illustrates the concept of critical periods. For this to happen, we need to expose 
ducklings to their parents soon after they hatch, what Konrad Lorenz called. 
1) attachment     2)modeling 
3)identity achievement     4)imprinting  
 
2. Researchers made a breakthrough when they examined separate intellectual abilities rather 
than overall IQ. Cross-sectional research comparing different age groups typically found that 
………. Intelligence begins to decline in ……….. . 
1) fluid, young adulthood    2) fluid, late adulthood  
3) crystallized, young adulthood   4)  crystallized, late adulthood  
 
3. His famous “Bobo doll” experiment clearly demonstrated that children learn  “ how to 
aggress” even when they witness an aggressive model being punished. 
1)EdwardTolman     2)Wolfang Kohler  
3) Albert Bandura      4)B.F. Skinner 
 
4. the release of endorphins seems to be part of the body’s natural response to stress but we may 
pay a price for this temporary relief from pain. It now appears that chronically high levels of 
endorphin release help block the activity of immune system cells that recognize and selectively 
kill tumor cells. 
 This may be one way in which stress. 
1) makes us more susceptible to cancer  2) helps our body combat cancer 
3) produces a feeling f well-being   4) acts as a natural tumor killer  
 
5. Research has shown that about 65 percent of soldiers wounded during combat report having 
felt no pain a the time. Likewise, people involved in accidents are sometimes unaware of serious 
injuries until the crisis is over This pain- reducing response which could be highly adaptive is 
termed. 
1) post- traumatic stress    2) stress-induced analgesia 
3) hypnagogic state     4)stress- inoculation  
 
6. Suppose you are reading a photocopy of an article. The last two words on the right side of 
each page are blurry. If these blurry words are the last words of a sentence, you can guess them 
more easily than if they are the first words of a sentence. This may be due to. 
1)  perceptual constancy     2)the Gestalt law of continuity 
3) bottom- up processing     4)top- down processing  
 
7. Most color deficient people are ……………. And have their deficiency in the red-green system  
1) Dichromats 2)monochromats  3) trichromats 4)multichromats 
 
8. This distinctive and unusual type of  memory, popularly known as “ reincarnation” has 
emerged as a result of researcher and findings. It consists of the unusual memory traces 
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concerning one’s previous life or lives that can be partly or completely retrieved by the 
individual. 
1) paranormal memory    2)photographic memory  
3) episodic memory    4) mnemonics 
 
9. Associative abilities relate to biological maturation and shoe little variation among social 
classes and races. Conceptual abilities, however, are dependent on education and culture and 
are therefore, responsible for the observed differences in conceptual reasoning and abilities 
among social classes and races. A theory of mental functioning developed by. 
1) Cattel and Horn     2) Arthur Jensen  
3) Robert Sternberg     4) H.J. Eysenck 
 
10. A woman becomes very anxious whenever she leaves her home. She will not go out alone 
because she will “ fall apart” in public. This woman will most likely be diagnosed with  
1) agoraphobia     2) obsessive – compulsive disorder  
3) mood disorder      4) unipolar disorder   
 
11.It reduces a large number of measures a small number of clusters. The measures within each 
cluster are highly inter correlated and presumably reflect the same underlying psychological 
dimension. 
1) inferential statistics     2) statistical analysis 
3) factor analysis      4)item analysis 
 
12. When a man who is harassed by his boss experiences no anger at work, then goes bome and 
abuses his wife and children, which defense mechanism is he employing? 
1) projection 2) displacement  3)compensation 4)sublimation 
 
13. When a researcher obtains two scores for one subject with just one test, and at one time, he 
achieves 
1) split- half reliability    2) test- retest reliability  
3) parallel reliability     4) none of the above  
 
14. This syndrome can ultimately lead to bodily damage during the final stage. At this point, 
prolonged stress and the resulting physical arousal, exhausts the body’s resources and death 
may follow. 
1) the General Adaptation Syndrome   2)Fragile X Syndrome  
3) Gender – identity Syndrome   4) Sudden infant death Syndrome 
 
15. Odorous chemicals secreted by animals that effect the behavior of other animals often 
detected by the olfactory system are called. 
1) papillae  2)pheromones   3)ossicles  4)aromatics 
 
16. In Pavlov’s classic experiment, a dog hears the sound of a bell and then is given food 
powder. After a few trials, the dog salivates to both the bell and the food powder. The 
conditioned response is ……….., While the unconditioned response is……………. 
1) the bell, salivation     2) the bell, the food  
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3) salivation, also salivation    4) smell of food, bell 
 
17. Select the incorrect pair 
1)  Kohlberg … formal operations  
2) Maslow … hierarchy of needs  
3) Dollard … social learning  
4) Erikson … industry versus inferiority 
18. for most jobs there are several duties, each duty is associated with several tasks, each task is 
associated with several activities, and each activity can be broken down into several actions. 
This means that a ……… can contain a great deal of very specific information about what 
happens on a particular job . 
1) job evaluation  2) job analysis  3) job satisfaction   4)job strain  
 
19. The validity of a selection devotion is the magnitude of correlation between it and …………. . 
1) the criterion  2) selection ratio  3) the employee 4) its reliability 
 
20. In a study conducted by Casper(1980), the bulimic anorexics showed strong attraction for 
food, but they did not like to ccok because of the temptations involved. The temptation involved 
in this study primarily one of ………… 
1) fasting 2) becoming fat  3)denying hunger  4)eating 

  
21. the theory of motivation that probably has been the most useful for I/Q psychologists is 
…………….. theory. 
1) equity  2) goal-setting  3) self-efficiacy  4)expectancy 
 
22. Discussion among the participants and ask question is a distinguishing feature of 
……………. . 
1) lecture  2) simulation   3)modeling   4)conference 
 
23. In brain the……………… lobe is to vision as the ……………. Lobe is to hearing. 
1) occipital- temporal    2) parietal- temporal  
3) temporal- frontal    4) parietal- occipital 
 
24. In the causes of mental retardation, which of the sentences is correct? 
1) postnatal causes, including development a disorders of brain formation during pregnancy. 
2) prenatal causes, including malnutrition and environmental deprivation causing mental 
retardation after birth 
3) perinatal causes, including intrauterine, and neonatal disorders. 
4) perinatal causes, including chromosomal disorders and syndroms. 
 
25. The power of the experimental method in research is in it’s reliance on …………… . 
1) manipulation of independent variables. 
2) a high level of control  
3) conduct in actual setting  
4) analysis of research data 
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26. In speech and language impairments which of the problems refer to brain injury damages. 
1) dysarthria 2)stattering  3)aphasia  4) dyslexia 
 
27. According to Alfred Alder, the prime motivating force in a person’s life is:  
1) striving for superiority   2) the need for power  
3) unconscious    4)existential anxiety  
 
28. ………………… theory concerned with the interaction between supervisors and subordinates 
. 
1) open system     2) socio technical 
3) bureaucracy    4) X, Y 
 
29. Alterations in activity at dopamine synapses have been implicated in the development of: 
1) anxiety     2) Alzheimer  
3) nicotine addiction    4)schizophrenia 
30. Ergonomics has contributed to improving the …………… . 
1)structure of work    2) quality of life  
3) leaders performance    4) quality of job  

  زبان نامه پاسخ

 
  علم و النفس

  کدام است ؟اصلیترین گرایش فطري انسان -31 

  عشق و پرستش)4حقیقت جویی                    )3خالقیت                     ) 2ابداع                   ) 1

  :عقل در علم اخالق نیرویی است که-32

  .                       انسان را به کارهاي خوب ترغیب می کند و در مقابل جهل به کار می رود ) 1

  .                                         انسان را به کارهاي خوب وادار می کند و در مقابل نفس به کار می رود ) 2

  .                    زمینه ساز کارهاي خوب وبد است و در مقابل نفس به کار می رود)   3

  .زمینه ساز کارهاي خوب وبد است در مقابل علم به کار می رود) 4

  کدام یک از درجات عقول ، به انبیاء نسبت داده شده است؟-33

  عقل بالفعل)4عقل قدسی                         )3عقل مستفاد                          )2عقل بالملکه                     )1

  می نامند؟.................. استعداد نفس را  -34

  انقطاع)4انتزاع                                )3انتباء                          )2  انتفاد                         )1

  صحیح نیست؟Gاز نظر اسپیرمن ،  کدام گزینه درباره عامل  -35

 .در آزمون هاي خالقیت موثر است) 2در همه فعالیت هاي ذهنی تاثیر دارد                                   )1

  .در برخی از فعالیت هاي ذهنی اثر دارد ) 4بیشتر باشد هوش عمومی فرد بیشتر است      Gر هر قدر مقدا) 3

به معناي نیرویی که مطلق حقایق را درك می کند اعم از نظري در کدام یک از بیانات زیر ، عقل به معناي   -36

  و عملی ، آمده است؟

  ولیس العاقل ان یکون شاخصا اال فی ثال ث)2                                 ویثیروالهم دفاهن العقول                           )1
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  العقل عزیزه تزید بالعلم و تجارب)4کثره النطر فی العلم یفتح العقل                                                  )3

  ؟»صحبت ننمود  با مردم با کنه عقل خود) ص(هیچ گاه پیامبر«طبق بیانات کدام امام  -37

  )ع(امام حسن )4)                    ع(امام حسین )3)                        ع(امام صادق )2)                         ع(امام علی )1

  :فطرت عبارت است از-38

  غرایز اختصاصی انسان             )2عقل بی پیرایه انسان                                  ) 1

  شخصیت پاك و بی آالیش انسان)4گرایش هاي متعالی آدمی                          )3

  ویژگی هاي عاطفی فطرت از دیدگاه مطهري کدام است؟ -39

  بدیهیات اولیه)4شرم و حیا                       )3مقدسات                      )2عقلیات                  )1

  است؟کدام گزینه صحیح -40

  .ازنظرمطهري،مهمترینگرایشانسانعشقوپرستشاستوآنراعاملرشدشخصیتآدمیمیداند )1

 .خود هرچیزي» خود«مطهري با استناد به آیات قرآن ، مفوم نفس و روح را یکی نمی داند و معتقد است نفس در زبان عربی یعنی  )2

 .میشوند منتقل بلکه نمییابند وفات وروح نفس مطهري معتقداست )3

  .صحیح است هر سه گزینه )4

  از نظر سهروردي آرمان انسان چیست؟ -41

  عروج از نردبان وجود و کسب نور بیشتر )2کسب عقل فعال                                          )1

  افزایش دانش و آگاهی)4غرق شدن در دنیاي صور                           ) 3

  .ست نامیده ا....... سهروردي ،نور جوهري را -42

  نورخودآگاه) 4نور عرضی              )3نور اسپهبدي                 )2نور االنوار                         )1

اش داراي تجرّد عالی است  نفس هم مراتبی دارد که یک مرتبهکدام یک از اندیشمندان زیر معتقد است که -43

 دارد وجود اي  واسطه بینایندومرتبه .است بدن وآن است کثافت ایی دیگر داراي و مرتبه. و آن مرتبه نفس است

  شود؟ می نامیده بخاري روح که

  مطهري)4غزالی                           )3مالصدرا                           )2صدرالمتالهین                              )1

ست ، اساسا بین طبیعت و ماوراي طبیعت مانعی وجود ندارد ا............از نظر مال صدرا مبدا تکوین نفس انسان  -44

  .تبدیل شود..........در مراحل ترقی و تکامل خود به موجودي ..........  که یک موجود

  غیر مادي/مادي/ماده جسمانی)2غیرمادي                                              /مادي/روح الهی)1

  غیر مادي/مادي/عقول مفارقه)4ي                                           غیر ماد/مادي / عقل فعال )3

  ؟بدن براي رشد و کمال عقل، حکم سکوي پرتاب را داردطبق نظر کدام یک از دانشمندان زیر ،  -45

 کندي) 4مالصدرا           ) 3غزالی         ) 2ابن رشد         )1

  مرتبه عقلی ، خیالی ، و حسی است؟ 3، نفس داراي  بر طبق بیان کدام یک از افراد زیر-46

 صدرالمتالهین)4ابن سینا            ) 3ابن رشد            ) 2غزالی        )1

  از نظر غزالی این قوه در حیوانات  همانند عقل است در انسانها؟ -47

  خیال) 4 ذاکره                ) 3حس مشترك                ) 2واهمه                  )1

    از دیدگاه غزالی معنی عام نفس کدام است ؟-48
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  .                        حقیقت وجود انسان و جوهر قایم به ذات او )1

  حقیقت وجود آدمی و جوهر قایم بالعرض در انسان                           ) 2 

  .                           جوهر قایم بالذات آدمی که با حقیقت وجود انسان متفاوت است )3 

  .جوهر قایم بالعرض انسان که وجود آن به وجود بدن نسبت داده می شود ) 4

  چه کسی این عقیده ارسطو را که نفس را صورت جسم می داند ،مردود می شمارد ؟-49

 غزالی) 4فارابی                           )3افالطون                             ) 2         ابن سینا                )1

  ؟» نفس از نظر بقا و فنا به دین متعلق است و نه مرتبط«طبق کدام برهان  درباره نفس، از نظر غزالی  ، -50

 نفس پذیراي عدم نیست )1

 نفس بسیط است )2

 سرنوشت نفس )3

  بدنعدم وابستگی نفس به  )4

 
 

 آمار و روش تحقیق

  کدام یک از موارد زیر در تحقیقات تاریخی ، جزء منابع دست دوم محسوب می شوند؟-51

  سنگ نوشته ها)4کتب درسی تاریخی                      )3البسه قدیم                     )2فسیل ها                )1

کلیه دانشجویان کالس خود به عمل می آورد تا نتیجه تدریس خود را استادي بعد از پایان ترم ، امتحانی از  -52

  این استاد از چه طرحی براي تحقیق خود استفاده کرده است؟ .مورد بررسی قرار دهد

  نطرح تک گروهی با پیش آزمو)2طرح تک گروهی با پس آزمون                                                                    )1

  پس آزمون –طرح تک گروهی پیش آزمون )4طرح تک گروهی سري هاي زمانی                                                              )3

  کدام یک از روش هاي زیر ، جزو پژوهش هاي کیفی است؟ – 53

  زمینه یابی)4رویدادي                             پس)3همبستگی                           )2مطالعه موردي                    )1

  چه زمانی واریانس صفر است؟ -54

  .تمام نمرات با هم برابر باشند)2.                                        تفاوت کمی بین نمرات وجود داشته باشد)1

  .نمرات مربوط به جامعه هاي یکسانی باشد)4                       .                                           دامنه تغییر کوچک باشد)3

  :اولین مرحله از اجراي تحقیق زمینه یابی با پیمایشی عبارت است از -55

  تنظیم پرسشنامه)t                    4تدوین فرضیه )3بیان مساله                        )2تعریف و تعیین هدف                  )1

��،  b=2داریم  y=a+btدر رگرسیون ساده.56 = �� , �� =   کدام است؟ a، مقدار ��

1(1      2(2      3(2/1      4(2/4  

  کدام عامل بر ضریب همبستگی تاثیر بیشتري دارد؟.57

  همگنی واریانسی)4  محدودیت در دامنه)3    شکل نمره ها)2    توزیع طبیعی)1

  باشد، دو متغیر در چند درصد از واریانس کل مشترك می باشند؟ 9/0متغیر برابر  2اگر ضریب همبستگیبین .58

1 (9      2 (18      3 (81      4 (90  
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  :درجه آزادي ضریب همبستگی پیرسون عبارت است از. 59

1(n      2 (n-2      3(n-3      4((r-1)(c-1)   

  توان تشخیص ارتباط در کدام یک از آزمون هاي زیر بیشتر است؟. 60

  کراسکال والیس)4    فریدمن)3    پیرسون)2    اسپیرمن) 1

 درصداعتقاد چقدر 99اگر یک نمونه، بزرگ و فرضیه جهت دار باشد، مقدار بحرانی براي رد فرضیه صفر با . 61

  است؟

1(64/1      2 (96/1      3(33/2      4(58/2  

  درست چه نام دارد؟ H0احتمال تایید یک . 62

  خطاي برآورد)4    توان آزمون)3    خطاي نوع دوم)2    خطاي نوع اول)1

  چه نوع آزمونی با طرح اندازه گیري مکرر دو گروهی به کار برده می شود؟. 63

1(t 4  ضریب همبستگی)3    توکی وابسته) 2    همبسته(t مستقل  

 درجات آزادي مساوي کدام مقدار 385براي دو متغیر گسسته با حجم نمونه ایی مسوي  4×5در یک جدول .64

  است؟

1(20      2(12      3(348      4(385  

  اجتناب کند، کدام آزمون مناسب است؟ Tبراي محققی که می خواهد از مفروضات آزمون . 65

  من ویتانی)4      نشانه) 3      میانه) 2  )مجذور کا(فی دو) 1

درصد زن و  30درصد تلفات کودك،  45در نتیجه زلزله اقیانوس هند و وجود امواج سونومی ناشی از آن . 66

، با کدام مدل آماري وجو یا عدم وجود تفاوت معتبر آماري و اینکه کودکان آسیب درصد مرد بوده است 25

  اند را می توان تایید کرد؟ پذیر بوده

  آنالیز واریانس دو راهه)2      اجراي یک طرح عاملی)1

  )مربع کاي(مجذور فی دو ) 4    ضریب همبستگی رتبه ایی) 3

  کدام آزمون، جزو آزمون هاي تعقیبی نیست؟. 67

  H.S.Dآزمون توکی )4    آزمون شفه)Z    3آزمون )L.S.D  2زمون فیشر آ)1

  در کدام مورد مقدار ضریب همبستگی دو رشته ایی نقطه ایی بیشتر است؟. 68

1(p=q       2 (p=2q    3(q=2p    4(p<q  

  در تحقیق تاریخی ، نقد ظاهري به چه ویژگی از اطالعات به دست آمده نظر دارد؟ -69

  تصویر واقعی از موضوع ارائه دادن)2اطالعات                                                 تاریخی بودن )1

  واقعی و اصل بودن اطالعات )4دست اول بودن اطالعات                                             )3

  استیودنت به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟tشکل بتنی توزیع -70

  میانگین و انحراف معیار)4  میانگین)3    انحراف معیار)2    آزادي درجات)1

 

  

  روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
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  کدام یک از داروهاي زیر در درمان اسکیزوفرنی کودکان موثر واقع شد است؟-71

  تري فلئوپرازین)4                       ریسپریدون    )3هالوپریدول                         )2کلوزاپین                            )1

  است؟ نادرستدر کودکان » نشخوار«کدام گزینه درباب اختالل  -72

  .ماه ادامه داشته باشد 3حداقل )2.          ننشخوار یعنی باال آوردن غذا توسط کودك و دوباره جویدن آ)1

  .در پسران بیشتر از دختران وجود دارد)4                                .                                 ماهگی است 3شروع آن از )3

  نیز شناخته می شود؟» هلر«کدام یک از اختالالت زیر به عنوان اختالل  -73

  اشنده کودکیاختالل فروپ)4آسپرگر                          )3اتیسم                              )2هرزه خواري                     )1

 خیره فضا به و دهد می ازدست را خود هوشیاري ثانیه 15 تا 10 براي تشنجی،کودك حمله نوع این طی در -74

 چیزي کودك هوشیاري، بازگشت از پس و. افتد نمی زمین به اما شود می متوقف وي معمول فعالیتهاي و شود می

  آورد؟ نمی یاد به خود ازحمله

  صرع کوچک)4صرع موضعی                     )3صرع بزرگ                    )2                 حرکتی      -صرع روانی)1

  ؟نادرست استکدام گزینه  درباب رفتارهاي بازتابی در کودکان   -75

  .              رفتارهایبازتابی،اساسوآبشخورحرکاتارادیبعدیاند)1

  .بازتابهاتسهیلکنندهحرکاتارادیمحسوبمیشوند)2

  .بازتاب هاي محافظتی  نیز همچون بازتاب هاي نوزادي در سنین کودکی از بین می روند )3

  .از بین نرفتن بازتاب هاي دوران نوزادي بعد از مدتی مشخص نشان از نقص در دستگاه عصبی مرکزي دارد)4

 به نمیتواند فرد ولی ندارد وجود گفتار به مربوط اندامهاي در فلجی در کدام نوع زبان پریشی ، هیچگونه -76

  کند ؟ صحبت فهم قابل طور

  دیس آرتري)4زبان پریشی ورنیکه                    )3زبان پریشی حسی                  )2زبان پریشی حرکتی                     )1

  ، نشان از کدام نوع اختالل در فرد دارد؟» پپپپدر«به صورت  » پدر«بیان کلمه  -77

  هیچ کدام) 4مکرر گویی صرف                    ) 3لکنت کلونیک                          )2تونیک                            لکنت )1

  این اصطالح مربوط به کودکانی است که می توانند واژه ها را بخوانند اما معناي آنها را نمی فهمند؟  -78

  دیس کلکولیا)4هیپر لکسی                       )3دیس آرتري                         ) 2دیس لکسی                           )1

  :در ارتباط با بروز اختالالت روان تنی اعتقاد بر این است که -79

  .استرس علت به وجود آورنده آن است)1

  .بروز این اختالالت می شونداسترس تنها عامل ایجاد کننده آن نیست بلکه روان پویایی خاصی در فرد باعث ) 2

  .وجود یک آسیب پذیري عضوي از قبل ، باعث بروز این دسته از اختالالت می شوند) 3

  .هر سه گزینه صحیح است)4

 وموقعیت شخصیت تغییر با که مغز، عضوي بیماري علت به روانی فرایندهاي حاد گاهی و مزمن اختالل -80

  است؟ همراه اندیشه و داوري و درحافظه واختالل ناشناسی 

  هویت تجزیه ایی)4دلیریوم                            )3دمانس                           ) 2اختالل تجزیه ایی                  )1
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تی پیشرونده به همراه اختالالت روانی و افت حرک اختالل صورت به که است غالب  ک بیماري اتوزومی -81

  ؟انتهایی منجر به دمانس و بی حرکتی کامل می شود و در مراحلشناختی بروز می کند 

  لویی بادي) 4جاکوب                      ) 3هانتینگتون                           )2دلیریوم                                )1

  است؟ نادرست »پیک«کدام گزینه درباره بیماري  -82

  .دمانس نوع لوب پیشانی و گیجگاهی را ایجاد میکند)2                                                               .                  ارثی است)1

  .اینبیماریدراثرناتوانیبدندرکنترلگلوکزرخمیدهد)4       بیشتر بچه هاي در سنین مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد  )3

  :رض ریسک باالتري از ابتالء به افسردگی است به جزهمه انواع شخصیت هاي زیر در مع  -83

1(Paranoid                     2(Hysterical                      3(Psychopathic                        4( obsessive compulsive 

  همبودي بیشتري دارد؟ Somatizationکدام یک از گزینه هاي زیر با اختالل  -84

  اختالل شخصیت مرزي)4خودکشی                   )3سوء مصرف مواد                       )2الکل                    مصرف )1

  کدام روش درمانی براي اختالل شخصیت مرزي مناسب تر است؟-85

1(Behavior Therapy(BT)     2(Dialectic behavior Therapy(DBT)  

3(Transactional Analysis (TA)                                  4(Reality Therapy (RT)  

 

  در اختالل شخصیت خود شیفته ، کدام یک از نشانه هاي زیر اساسی نیست؟ – 86

  همدلی با اطرافیان)2حسادت نسبت به دیگران                                                      )1

  ادعاي موفقیت هاي فوق العاده)4                                        اصرار بر حق به جانب بودن خود   )3

تکنیک خودگویی ، مناسب ترین روش براي درمان کدام یک از اختالالت مطرح شده  درباره کودکان در  -87

  زیر است؟

  کرکات کلیشه ایی)4                  اختالل دفعی )3اضطراب جدایی                          )2تیک گذرا                    )1

  کدام یک از اختالالت شخصیتی زیر جهت روان درمانی بیشتر به گروه خود یاري نیاز دارند؟ -88

  اسکیزوتایپال)4نمایشی                       )3اسکیزوئید                     )2ضد اجتماعی                        )1

  از بین رفتن ملودي کالم ، بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟موقع سخن گفتن ،  -89

1(Aphonia                     2(Dysartheria                       3(Stuttering                        4(Dysprosody 

 با شدن ازمواجه پس کودك که است................... مکانیسم نوعی وسواس  بر اساس دیدگاه روانکاوي ، -90

  .میشود متوسل وسواس عالئم به وناکامی شکست

  همانند سازي)4انکاري                       )3فرافکنی                        )2جابه جایی                      )1

  

 

 رشدروانشناسی 

  شکل گیري هویتی مثبت ، از جمله تکالیف مهم در کدام دوره سنی می باشد؟ -91

  پیري)4میانسالی                      )3جوانی                           )2نوجوانی                    )1
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سازش یافتن با جسم ونیز موقعیت هیجانی، اجتماعی و شغلی در حال تغییر، از ضرورت هاي دوره  -92

  .تاس................

  سالمندي)4بزرگسالی میانه                )3                 جوانی         )2نوجوانی                   )1

  افراد به حداکثر مسئولیت شخصی و اجتماعی و موفقیت شغلی دست می یابند ؟در کدام مرحله از زندگی،   -93

  نديسالم)4بزرگسالی میانه                  )3جوانی                            )2نوجوانی                )1

  گشود؟» فراشناخت«آزمایش هاي کدام یک از افراد زیر ، راه را براي بررسی هایی درباب  -94

  آرونبک)4ویگوتسکی                        )3فن برنر                    )2پیاژه                          )1

» چند رغبتی و چند ظرفیتی »یتیطبق بیان چه کسی ، نوجوان ، در دوره سنی خویش داراي ویژگی شخص -95

  می شود ؟

  ویگوتسکی)4ماهلر                          )3هانري والن                       )2پیاژه                          )1

  میزان بروز افسردگی در دختر و پسر  نوجوان چگونه است؟ -96

  قبل از بلوغ در دختران و بعد از بلوغ در پسران بیشتر است)2.         تر استقبل از بلوغ در پسران و بعد از بلوغ در دختران بیش)1

  .بعد از بلوغ در هر دو جنس برابر است)4.                                     قبل از بلوغ در هر دو جنس برابر است)3

  کدام  یک از افراد زیر ، وجوانی را مرحله طوفان و فشار می داند؟  -97

  مید)4اریکسون                           )3والن                          )2هورناي                       )1

نوجوانی داراي مراحل رشد مارپیچی و باال رونده است و بحران جداگانه نمی «چه کسی معتقد بود که   -98

  ؟» کلی است باشد بلکه عناصر دگرگونی

  اریکسون)4دبس                              )3گزل                              )2         هال                )1

  کدام یک از ویژگیهاي زیر نتیجه تشدید خود میان بینی در دوران نوجوانی است؟  -99

  مخاطب خیالی) 4خویشتن داري                  )3در خود ماندگی) 2عشق شهوانی                 )1

  از ویژگی هاي مطرح شده در کدام دوره رشدي است؟» نسبی گرایی و تفکر دیالکتیکی« -100

  پیري)4بزرگسالی                           )3جوانی                                )2نوجوانی                         )1

  به اهداف خود برنامه ریزي میکند؟فرد براي دستیابی طبق نظر بوهلر ،  در کدام دوره رشدي   -101

  میانسالی)4بزرگسالی اولیه                      )3جوانی                                   )2نوجوانی                         )1

  هدف تحول در بزرگسالی ایجاد یک ساختار براي زندگی است؟طبق نظر چه کسی ،  – 102

  نیوگارتن)4لوینسون                        )3هال                            )2              بوهلر                )1

  طبق نظر وایلنت ، فرد در کدام دوره  به دنبال اکتشاف جهان درون است؟ -103

  همه موارد)4                    دوره استقرار     )3دوره گذار                         )2دوره تحکیم                           )1

  ساعت اجتماعی یعنی زمان وقوع رویدادها در حد معمول تحت تأثیر محیط است ؟بر اساس کدام دیدگاه -104

  همه موارد)4نیوگارتن                           )3اریکسون                       )2دیدگاه واتسون                       )1

یه تحولی کدام دانشمند، هر مرحله از زنجیره رشد، با یک دوره انتقالی آغاز شده و به دنبـال آن در نظر -105

  مـیشـود؟ دوره اي از اسـتقرار ظـاهر

  نیوگارتن)4لوینسون                           ) 3جرج وایلنت                  )2ویلیام پري                           )1
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سالگی افزایش می یابد و بعد از آن شروع به افت و کاهش می  20تل ، کدام نوع هوش تا سن از نظر ک  -106

  کند؟

  هیچ کدام)4هوش سیال و متبلور                    )3هوش سیال                             )2هوش متبلور                          )1

  خود و وحدت شخصیت است؟کدام دوره سنی از نظر یونگ دوره تبلور  -107

  بزرگسالی)4پیري                                 )3جوانی                                )2نوجوانی                                )1

  مربوط به کدام دوره سنی است؟»  سندرم آشیانه خالی«  -108

  پیري)4میانسالی                        )3                        بزرگسالی اویه)2جوانی                           )1

  :نظریه پردازش اطالعات ، بزرگسالی را -109

  .انتقالی از مساله یابی به مساله گشایی می داند)2.                           انتقالی از مساله گشایی به مساله یابی می داند)1

  .سن تبلور خویشتن می داند)4.                     تقلی در نظر می گیردمرحله ثابت و پایدار و مس)  3

از نظر فروید در مرحله نوجوانی ، دو مکانیسم دفاعی به طور عمده مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند   -110

  :از

  انکار و واالیی گرایی)4فرافکنی و واالیی گرایی               )3انکار و سرکوبی                        )2انکار و فرافکنی                     )1

  

  

  روانشناسی بالینی

  استفاده از بازي ، به عنوان یک ابزار ارتباطی با کودك ، در کدام رویکرد زیر مطرح شده است؟-111

  روانکاوي)4درمانی                         گشتالت )3رویکرد وجودي                       )2رفتار درمانی                      )1

  کدام یک از آزمون هاي زیر جزو آزمون هاي پیشرفت محسوب نمی شود؟ -112

  جمالت ناقص) 4جانسون           -روانی تربیتی ودکاك) 3آزمون متروپولیتن              )2مهارت هاي بنیادي آیوا             )1

  تیو کدام گزینه است؟شایع ترین بیماري دژنرا -113

  هیچ کدام)4کره  هانتینگتون                      )3پارکینسون                         )2آلزایمر                      )1

پردازش شنیداري تونها، صداها، ریتمها و و  واسطه بیان زبانی، دریافت و تحلیل « وظیفه کدام ناحیه مغز  -114

  است؟»ختیشنا معانی غیرزبان

  لوب پس سري)4لوب آهیانه                   )3لوب گیجگاهی                        )2لوب پیشانی                         )1

  است؟» توانبخشی«محور کدام نوع از انواع پیشگیري ،   -115

  همه موارد)4پیشگیري ثالث                   )3         پیشگیري ثانویه                    )2پیشگیري اولیه                       )1

  کدام یک از اختالالت زیر جزو اختالالت رشدي فراگیر در کودکان نمی باشد؟-116

  رت)4سلوك                     )3آسپرگر                  )2اتیسم                    )1

  لی می شود و در کدام جنس بیشتر دیده می شود؟مربوط به چه عام» نارضایتی هنجاري«پدیده  -117

  دختران -عدم تعادل)4پسران            –تصویر بدنی )3دختران                   –تصویر بدنی )2پسران                –عدم تعادل )1

  یعنی چه؟» کودك-والد«الگوي تعامل  -118

  .والد می تواند بر روي کودك اثر بگذارد )1
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  .تواند بر روي والد اثر بگذاردکودك می )2

  .خلق و خو و رفتار کودك بر والدین اثر می گذارد و به تبع آن پاسخ والدین بر رفتار کودك منطبق است)3

  .خلق و خوي کودك بر رفتار والدین اثري ندارد و این والدین هستند که روش خود را اعمال می کنند)4

  کدام گزینه نادرست است؟-119

در دوران طفولیت بد عنق و بد خلق باشد بیشتر احتمال دارد در زندگی رفتار هاي مشکل ساز از جمله سلوك را داشته کودکی که )1

  .باشد

  .مشکالت رفتاري کودك تابع عوامل زیستی ، محیطی و ژنتیکی می تواند باشد)2

  .احت ایجاد کندیکی از تعاریف بد رفتاري با کودك این است که عمل پدر و مادر در پوست کودك جر)3

  .سوء استفاده جنسی از کودکان در پسران بیشتر از دختران است)4

اصطالحی است که در آن اشاره به زمانی می شود که پاي کودکان به اختالفات والدین کشیده می شود و -120

  می کند؟ اختالفات را شدید تر

  همپوشانی خانواده)4کودك                 -ناقرینگی والدین)3  مثلث سازي                  )2ناهماهنگی مرجع              )1

  کانرز ،  براي سنجش کدام اختالل زیر است؟»مقیاس درجه بندي والد و مقیاس درجه بندي معلم«-121

  اسکیزوفرنی)4 بیش فعالی            / تشخیص کمبود توجه )3اختالالت یادگیري                      )2اتیسم                  )1

  کدام یک از گزینه هاي زیر جزو اهداف روانشناس بالینی در مصاحبه با کودکان نمی باشد؟ -122

  ارزیابی درك کودك از مشکلی که بخاطر آن ارجاع شده)2تفاهم                                                                    )1

  بازي هاي تشریفاتی) 4                       مشاهده کودك در جریان مصاحبه  )3

زن و شوهر جوانی به همراه پسر پنج ساله شان وارد مطب میشوند ، مادر میگوید پسرم پرخاشگر است در  -123

اسباب بازیهایش را خیلی زود خراب میکند و خالصه براي نگهداري از او باید انرژي . برایم دشوار است  مهمانیها کنترل کردنش

او عموما نمی تواند ذهنش  .پدر کودك اضافه میکند گاهی در مهمانیها و یا در منزل مجبور به تنبیه بدنی وي میشوم.زیادي صرف کرد

افراد فامیل ما را سرزنش میکنند که چرا نتوانستیم کودك خود را خوب تربیت کنیم ، در حالیکه من و .را روي چیزي متمرکز نگه دارد

  چه تشخیصی براي این کودك می گذارید؟. خود را براي تربیت او به کار برده ایم پسرراداریموتمامتالشیک همسرم فقط همین

 آسپرگر)4نافرمانی مقابله ایی                      )3سلوك                  )2بیش فعالی                 / کمبود توجه )1

  درست است؟کدام گزینه  در باب اختالل اضطراب جدایی -124

  .شیوع اختالل اضطراب جدایی در پسران بیشتر از دختران است)1

  .تشخیص اختالل اضطراب جدایی زمانی مطرح می شود که کودك بیش از یک و نیم سال داشته باشد)2

  .هفته طول بکشد 3نشانه هاي این اختالل حداقل باید )3

  .شیوع آن در نوجوانی بیشتر از خردسالی است)4

  گزینه در باب درمان  و پیشگري در اختالالت کودکان نادرست است؟ کدام -125

  .کودکان گزینه مناسبی براي درمان هاي روانکاوانه سنتی هستند)1

  .بازي درمانی ، نوعی از درمان روانپویشی و انسانگرایانه است)2

  .بیش فعالی ، ریتالین است/بهترین دارو در درمان اختالل کمبود توجه)3
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  .رفتاري را نیز براي کودکان می توان به کار برد به شرطی که به گونه ایی باشد که براي کودکان قابل درك باشد-ناختیدرمان ش)4

  کدام یک از گزینه هاي زیر جزء عوامل آسیب پذیري یا مقاومت در برابر استرس می باشد؟-126

  همه گزینه ها                ) 4وصیات شخصیتی مقاوم در برابر استرس       خص)3حمایت اجتماعی       )2راهبرد هاي کنار آمدن انطباقی       )1

  مربوط به آسیب در کدام ناحیه مغز است؟» نقیصه پریشی«پدیده  -127

  گیجگاهی چپ)4آهیانه                        )3نیم کره چپ                     )2نیم کره راست                 )1

  ناشی از آسیب در کدام ناحیه مغز است؟» بی توجهی یک طرفه«اختالل  -128

  پس سري)4نیم کره چپ                       )3نیم کره راست                  )2آهیانه                      )1

  نوعی سنجش روانی است که هدف آن تعیین علت روانی مرگ هایی است که علت مشخصی ندارند؟ -129

  کیفر شناسی روانی)4باستانشناسی روانی            )3کالبد شکافی روانی               )2ریتان                 –هالستید)1

کار این گروه از روانشناسان بالینی که به آنها هماهنگ کننده پدر و مادري کردن نیز می گویند به  -130

ل و فصل مشکالت آنها =جانی کودکان و حاتمرکز روي نیاز هاي رشدي و هی مراجعان کمک می کنند که با

  به بچه ها را رفع کنند؟ بدون اینکه نیازي به راي قاضی باشد ، مشکالت مربوط

  دادخواهان والدین   ) 4حضانت یکی از والدین      ) 3میانجیگري در حضانت          )2دادخواهان کودك               )1

 

  اريبنیادهاي بیولوژیکی و فیزیولوژي رفت

  النگه همخوان نیست ؟–کدام یک از عبارات زیر با  نظریه جیمز -131

  چون عصبانی ام پس حمله می کنم) 2چون فرار می کنم پس می ترسم                                        )1

  .تشنه امچون آب می خورم پس ) 4چون غذا می خورم پس گرسنه ام                                      ) 3

  ؟تغییرات بدنی و احساس هیجان به طور همزمان رخ می دهدطبق کدام  نظریه ،  -132

  هیچ کدام)4بارد               –نظریه کنن )3النگه                        –نظریه جیمز )2نظریه تناسب واقعیت ذهنی               )1

  ؟صحیح استکدام گزینه  -133

  .یعنی  از دست دادم حافظه  پیش از صدمه مغزي یادزدودگی پیش گستر)1

  .هیپوکامپ که در حافظه نقش اساي ایفا می کند در ناحیه پس سري قرار دارد) 2

  .افرادي که هیپوکامپ کوچکتري دارند از حافظه بهتري برخوردار هستند)3

  .با افزایش سن ، هیپوکامپ بزرگتر می شود)4

  مغز صورت می گیرد؟تولید گفتار  ، در کدام ناحیه -134

  نیم کره چپ)4نیم کره راست                    )3آهیانه                   )2پس سري                )1

تکرار تجربیات تقویت کننده ایی مانند اعتباد به مواد ، قمار بازي و  بازي هاي ویدئو ایی ، به دلیل  ترشح -135

  اق می افتد؟ناحیه از مغز اتف چه هورمونی در کدام

  هسته سجافی/ سروتونین )4هسته اکومبنس            / دوپامین )3هسته اکومبنس           / سروتونین)2هسته هاي سجافی       / دوپامین )1

  کدام یک از داروهاي زیر ، از داروهاي کمک کننده به فرایند ترك مواد محسوب نمی شود؟ -136

  دیسولفیرام)4فلور پرومازین                   )3متادون                       )2  بوپرونورفین                  )1

  .در فرد ایجاد کند.................. جراحات وارده به قشر گیجگاهی و یا  پیشانی  می تواند نشانه هایی شبیه  -137
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  وسواس) 4اسکیزوفرنی                         )3فوبی                           ) 2افسردگی                       )1

  در چه صورت خطر بروز عقب ماندگی ذهنی و  گاه  اسکیزوفرنی بیشتر می شود؟ -138

  .کودك مثبت باشدRhمادر مثبت و  Rhدر دومین زایمان )2.            کودك منفی باشد Rhمادر منفی و  Rhدر دومین زایمان ) 1

  .کودك منفی باشد Rhمادر مثبت  و  Rhدر دومین زایمان )4.               کودك مثبت باشد Rhادر منفی و م Rhدر دومین زایمان )3

  اینکه هر قسمت از قشر مخ می تواند جایگزین قسمت دیگر مغز شود ، کدام اصل را مطرح میکند؟ -139

  هیچ کدم)4هم توانی                       )3عمل کلی                     ) 2عمل هماهنگ                        )1

پژوهش ها نشان داده است که همه افرادي که در مواجهه با رویداد آسیب زا  شدید قرار می گیرند دچار  -140

PTSDعلت آن است که افرادي که دچار   نمی شوند زیراPTSD می شوند: 

  ترشح کورتیزول کم)4ترشح دوپامین زیاد           ) 3کوچکتري دارند               هیپوکامپ )2هیپوکامپ  بزرگتري دارند               )1

 ضایعه کدام یک از قسمتهاي مغز منجر به زبان پریشی شدید همراه با افسردگی می گردد؟  -141

 ضایعات نیمکره چپ -1

  ضایعات نیمکره راست -2

 ضایعات سیستم لیمبیک -3

  ضایعات قطعه گیجگاهی مغز -4

  جایگاه ذهن تحلیلگر درکدام یک از قسمت هاي مغز می باشد ؟ -142

  نیمکره راست -1

  نیمکره چپ -2

 در پیوندهاي ارتباطی جسم پینه اي-3

  در قطعه آهیانه اي مغز-4

در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی ناشی از اختالل در کدام ) پروسودي (عدم توانایی در درك لحن کالم  -143

  مغز می باشد ؟ ي زیرینیک از بخش ها

  قطعه گیجگاهی نیمکره غالب -1

  قطعه پیشانی نیمکره غیرغالب -2

 قطعه پیشانی نیمکره غالب -3

  قطعه آهیانه اي نیمکره غیرغالب -4

  کدام یک از گزینه هاي زیر درباره زبان پریشی بروکا درست می باشد ؟ -144

  تکلم سلیس-1

  تکلم نا سلیس-2

 درك گفتار بد-3

  گذاري خوب نام-4

  :اسکیزوفرنی چند علت دارد به شرح زیر -145

  .عوامل پرناتال است و صدمات و آسب هاي هنگام زایمان و عفونت و ضربه هاي مغزي در سال هاي اولیه کودکی-1



 
 

www.nokhbegaan.com 15 
  

  آموزشینخبگانگروه ارشد                االت آزمون دوره کارشناسی ؤس

  و استرس، عفونت هاي اولیه ، واکنش هاي خود ایمنی ،سموم ،جراحات دردناك )یرخی از نواحی چند کروموزوم (عوامل ژنتیکی -2

 تثبیت در مراحل اولیه رشد روانی و جنسی و شکل گیري ایگوي تجزیه شده و خانواده هاي با پیام متناقض-3

  .فرهنگی یعنی فقر و زندگی در حاشیه شهر هاي بزرگ صنعتی باعث بروز اسکیزوفرنی می شود  –اقتصادي  –عوامل اجتماعی -4

  کدام منطقه مغز پدید می آید ؟زبان پریشی دریافتی در اثر آسیب به  -146

  بروکا-1

  ورنیکه-2

 هیپوکامپ-3

  چلیپا-4

  کدام منطقه مغز در اعتیاد به مواد مخدر ، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است ؟-147

  ناحیه جداري-1

  هسته رافه-2

 هسته لمیده-3

  ناحیه بادامه-4

  :ویژگی افسردگی مالیخولیایی عبارتند از  -148

  ل و عدم لذت نسبت به همه ي فعالیت هاخلق ملو-1

  بی خوابی احساس بی ارزشی-2

 افکار مرگ و یا گراي به خودکشی-3

  خستگی مز من و از دست دادن انرژي-4

در اسکیزوفرنیا ،تداعی هاي صوتی که با ریتم کلمه ها ایجاد می شوند در زمره کدام یک از نشانه هاي زیر  -149

  است ؟

  فرایند فکر آشفته-1

  حواس پرتی شناختی-2

 کاستی توجه-3

  افراط در شمول-4

  .سیناپسی را افزایش    می دهند ......داروهاي مخدرچون کوکایین که موجب شعف زیاد می شوند ،مقدار -150

  دوپامین-1

  استیل کولین -2

 سروتونین-3

  نوراپی نفرین -4

 


