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والـــــــــــــس  ردیف 

  شوند و کدام مورد، مثال صحیحی از این گونه رفتارهاست؟کدام دسته از رفتارها اطالق می عوامل ریسک رفتاري به
  حوادث طبیعی –رفتارهایی که موجب افزایش مرگ و میر شوند )الف
  رانندگی با سرعت زیاد –رفتارهایی که موجب افزایش مرگ و میر شوند )ب
  رانندگی با سرعت زیاد –ه انسان شوند ي جسمانی برفتارهایی که صرفا موجب وارد آمدن صدمه)ج
 حوادث طبیعی –ي جسمانی به انسان شوند رفتارهایی که صرفا موجب وارد آمدن صدمه) د

1 

هاي مناسب زندگی و جلوگیري از بیماري بر اساس اصول روان شناختی، هدف کدام مورد است؟معرفی روش  
روان شناسی سالمت) عوامل ریسک رفتاري     د) هنجارهاي اجتماعی    ج) سالمت روان     ب) الف  

2 

کند؟کدام مورد در مقایسه با سایرین، باالترین فشار روانی را براي فرد ایجاد می  
بیکاري) مرگ والدین       د) طالق       ج) بیماري فرد یا سایر افراد خانواده   ب) الف  

3 

.هستند..................... است که افرادي ......................... الگوي رفتاري » الف«ي مقابل الگوي رفتاري نقطه  
تندخو - سخت رویی ) سهل گیر          د –سخت رویی ) سهل گیر            ج –ب ) تندخو       ب –ب ) الف  

4 

است؟کدام مورد صحیح » اگر همیشه ورزش کنم دچار بیماري قلبی نمیشوم« :ي کسی که میگویددرباره  
.اي جز ورزش نداردبه حالت درماندگی افتاده و چاره) ب.               کنداحساس افسردگی می) الف  

.احتماال این فرد سراغ سبک هاي زندگی پرخطر خواهد رفت) د.                                 احساس کنترل شخصی بر فشار روانی دارد) ج  

5 

برد، کدام مورد صحیح است؟اخراج از کار به مواد مخدر پناه میي کارمندي که پس از درباره  
.احساس کنترل شخصی بر فشار روانی ندارد) ب.                                        ادراك صحیحی از فشار روانی دارد) الف  

.شخصیتی سخت رویی استداراي سبک ) د.      از راهبرد حل مشکل براي کاهش فشار روانی استفاده کرده است) ج  

6 

اش را به همراه ندارد و براي روبه رو اي که گواهی نامهراننده« و » کنددانش آموزي که با کوچکترین شکست تحصیلی، ترك تحصیل می« 
اند؟استفاده کردهبه ترتیب از کدام روش براي مقابله با ناکامی » راندنشدن با پلیس راهنمایی و رانندگی از مسیر فرعی به سوي مقصد می  

کوشش و جدیت –جابه جایی پرخاشگري ) کوشش و جدیت                                    ب –فرار ) الف  
دور زدن مانع –جابه جایی پرخاشگري ) دور زدن مانع                                          د –فرار ) ج  

7 

ناگهان پایش پیچ میخورد و توپ را به خارج از دروازه هدایت میکند، احتماال تحت تاثیر کدام یک از ي پنالتی فوتبالیستی که هنگام زدن ضربه
 انواع ناکامی قرار می گیرد؟

ناشی از ناتوانی فردي) شخصی               د) بیرونی غیر اجتماعی              ج) بیرونی اجتماعی              ب) الف  

8 

یک از موارد زیر نسبت به بقیه کم تر است؟ میزان ناکامی در کدام  
گرفتن جواب منفی براي پیشنهاد ازدواج از فرد دلخواه و مورد عالقه) الف  
بازي 90لیز خوردن توپ از دست دروازه بان و گل شدن آن در دقیقه ) ب  
قبول نشدن در کنکور و به دنبال آن مشمول سربازي شدن) ج  
ها در صبح روز مسافرتبارش برف و لغزنده شدن جاده) د  

9 

............... شود و از سوي دیگر فرار و عقب نشینی از آن باعث ایجاد احساس می........................ رفتن به سوي هدف منجر به ............... در تعارض 
.شوددر شخص می  

اجتناب، رفع احساس ناکامی، ناکامی و بی کفایتی –گرایش ) الف  
اجتناب، دلهره و اضطراب، ناکامی و بی کفایتی – گرایش) ب  
اجتناب، دلهره و اضطراب، ناکامی و شکست –اجتناب ) ج  
اجتناب، رفع احساس ناکامی، ناکامی و شکست –اجتناب ) د  

10 

دهد؟را نشان می» اجتناب –گرایش « کدام موقعیت، تعارض   
رفتن به مهمانی و تماشاي فیلم مورد عالقه) ب          ي صفر یا تنبیه شده سر صف          انتخاب نمره) الف  

.اندي ورزشی فوتبال یا والیبال که هر دو مورد عالقهانتخاب یکی از دو رشته) هاي ناشی از آن           دتمایل به ازدواج و ترس از مسئولیت) ج  

11 



جنگد و کدام مرحله در این سندرم از نظر زمانی ها میمد با عفونتي سندرم انطباق عمومی، دستگاه ایمنی بدن خیلی کارآدر کدام مرحله
تر از بقیه است؟کوتاه  
مقاومت -فرسودگی ) فرسودگی        د –مقاومت ) هشدار                ج –مقاومت ) مقاومت             ب –هشدار ) الف  

12 

مرتب کنیم؛ کدام گزینه درست خواهد » اجتناب –اجتناب «و » اجتناب –گرایش « ، »گرایش –گرایش « هاي زیر را به ترتیب اگر تعارض
 بود؟
هاي سنگین ناشی از آنعالقه به بچه دار شدن و در عین حال ترس از مسئولیت) الف  
در عین ترس از تغییر رشتهي تحصیلی عدم عالقه به رشته) ب  
ایراني سفر به سواحل زیباي شمال یا جنوب تردید داشتن درباره) ج  
الف -ب  –ج ) 4الف                   –ج  –ب ) 3ب                       –الف  –ج ) 2ج                          –ب  –الف ) 1  

13 

 شوند،ي فوتبال که از شبکه سه به طور همزمان پخش میي یک و مسابقهاش که از شبکههنگامی که فردي تردید دارد بین سریال مورد عالقه
روبه رو ................. این فرد در ابتدا با تعارض . کوبدشود و فرد از شدت عصبانیت با مشت روي تلویزیون میکدام را ببیند، ناگهان برق قطع می

.را از خود بروز داده است.................. شده که در مقابل آن واکنش ............. بوده، سپس دچار ناکامی از نوع    
اجتناب، بیرونی غیراجتماعی، جابه جایی پرخاشگري -گرایش) اجتناب، بیرونی اجتماعی، جابه جایی پرخاشگري           ب –گرایش ) الف  

گرایش، بیرونی غیر اجتماعی، پرخاشگري –گرایش ) گرایش، شخصی، پرخاشگري                                      د –گرایش ) ج  

14 

ي خود را تاکنون بر عهده داشته، در حال حاضر به افسردگی مزمن مبتال ساله 12ي ذهنی مراقبت از کودك عقب مانده مادري که مسئولیت
کند؟این مادر کدام یک از مراحل سندرم انطباق عمومی را تجربه می. برداست و از ناراحتی قلبی رنج می  

اي که در آن براي اولین بار مقاومت در برابر فشار روانی مرحله) دگی                        دفرسو) جمقاومت) هشدار                            ب) الف
.شودکم می  

15 

روي می دهند؟» تحت کنترل« و » خودکار« کدام دسته از پاسخ ها به فشار روانی به ترتیب، بیشتر به صورت   
هیجانی و فیزیولوژیک –رفتاري ) رفتاري    د –هیجانی و فیزیولوژیک ) ج   هیجانی –فیزیولوژیک و رفتاري ) فیزیولوژیک    ب –هیجانی و رفتاري ) الف  

16 

زند و شاخص روان شناس براي نابهنجار دانستن یک رفتار چیست؟به ترتیب، کدام رفتار به کارآیی و کارآمدي شخص آسیب می  
18ي فردعدم مطابقت با رفتار گذشته –ناسازگار بودن ) عدم مطابقت با فرهنگ و جامعه          ب –ناسازگار بودن ) الف  

د19ي فرعدم مطابقت با رفتار گذشته –نابهنجار بودن ) عدم مطابقت با فرهنگ و جامعه             د –نابهنجار بودن ) ج  

17 

هاي غمگینی، احساس بی ارزشی و سردردهاي مکرر مربوط به کدام یک از مالكداشتن احساساتی از قبیل اضطراب، افسردگی، تشویش، 
 اختالل روانی است؟

غیرمعمول بودن) نابهنجار بودن                  د) ج     عذاب آور بودن          ) بناسازگار بودن                      ) الف  

18 

ست؟کدام یک از موارد زیر بیانگر اختالل اضطرابی ا  
ترس دائمی و شدید از سوسک) نگرانی براي شرکت در یک امتحان مهم                            ب) الف  

اضطراب در هنگام اعالم نتایج کنکور سراسري) اضطراب به هنگام سخنرانی براي افرادي نا آشنا                     د) ج  

19 

شود؟یاضطراب در کدام موقعیت، اضطراب بهنجار تلقی م  
تنها ماندن در خانه) ترس از عکس مار                                                       ب) الف  

)بدون آمادگی( ي امتحان حضور در جلسه) سوار شدن به آسانسور                                                   د) ج  

20 

هاي هیجانی است؟روانی زیر آشفتگیي کدام یک از اختالالت وجه مشخصه  
عملی -وسواس فکري ) اختالل اضطرابی فراگیر          د) فوبیا                             ج) اختالالت خلقی                  ب) الف  

21 

دهند؟کدام یک از افراد زیر، تابلوي اختالل خلقی تک قطبی را نشان می  
شود و یک ماه بعد از زایمان، او کمی قبل از تولد فرزندش سخت افسرده می نوسانات خلقی شدیدي داشته، مهتاب از دوران کودکی) الف

  .شودهیجان زده، سرحال و سرخوش می
تواند هیچ کاري انجام دهد، تمرکز حواس ندارد و همیشه خسته و فرسوده نمی. کندکند که هیچ چیز او را خوشحال نمیفرهاد اظهار می) ب

  .است
.کشدحمید در طول روز باید چندین بار شیر گاز را وارسی کند و از این مسئله رنج می) ج  
.کشدبرد و از بی کفایتی خودش عذاب میفرخ در انزواي اجتماعی به سر می) د  

22 

ي بم به کدام یک از اختالالت روانی زیر بیشتر است؟احتمال ابتالي بازماندگان زلزله  
اياختالل فشار پس سانحه) اختالل اضطرابی فراگیر           د) اختالل اضطرابی هراس              ج) عملی            ب –وسواس فکري ) الف  

 

23 



عملی وجود دارد؟ –کدام تفکر زیر در افراد مبتال به اختالل وسواس فکري   
احساس توانایی در کنترل افکار و اعمال وسواسی ) ب.         ي انجام کارهایی که از آن ها بیزارنداحساس اجبار درباره) الف  

احساس ترس از شیء یا وضعیت خاص به طور نامعقول و مداوم) هاي آسیب زا                                           داجتناب از موقعیت) ج  

24 

 کدام عبارت صحیح است؟
ترسد و قادر به کنترل ترس خود داند از چه چیز میدر اختالل هراس، فرد نمی) ب.  مبتال به اختالل اضطرابی فراگیر، از علت ترس خودآگاه است فرد) فال

.نیست  
ه هراس اجتماعی و اختالل هراس، صرفا ب) کنددترساند نیز هراس ایجاد میي آن چیزي که وي را میدر شخص مبتال به فوبیا، حتی فکر کردن درباره) ج

.شودترس از ارتفاعات محدود می  

25 

.را درمان کنند.......................... اند با آن، شود که تا کنون توانستهتجویز می............................ درمان الکتروشوك از طریق   
اختالالت اضطرابی          –روان پزشکان ) ج    اختالالت خلقی –روان پزشکان ) اختالالت خلقی      ب –روان شناسان و روان پزشکان ) الف

اختالالت اضطرابی –روان شناسان و روان پزشکان ) د                  

26 

کنید؟هی درمان را پیشنهاد میبه ترتیب کدام روش» عملی –وسواس فکري « و » دو قطبی « براي درمان اختالل روانی   
درمان  –درمان رفتاري ) درمان رفتاري   د –درمان رفتاري ) ج   درمان زیستی –درمان زیستی ) درمان رفتاري      ب –درمان زیستی ) الف

 زیستی

27 

ي مهم براي آموزش متخصصان روان شود و دو حوزهارائه می...................... و روان شناسی از طریق خدمات  هاي روان پزشکیتر کمکبیش
.است................................. و ............................... درمانی   

روان  –روان شناسی  –سرپایی ) ج مددکاران –روان شناسان  –بستري ) مددکاران                       ب –روان شناسان  –سرپایی ) الف
یاختالالت روان –اختالالت روانی ) پزشکی                      د  

28 

)نمره  2(   گیفردسالمرابنویسید وچندویژ.سالمتروانیراتعریفکنید    
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.نمره 1  موردرانامببرید 4 ازنشانههایدورهشیداییاختاللدوقطبی    
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