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 از نظر كينزبرگ، سه فضاي مهم زندگي كه انسان بايد در ارتباط با آنها تسلط و مهارت پيدا كند، كدامند؟1. 

 مدرسه، خانه و جامعه - ب    مدرسه، كار و خانه -الف  

 عشق، كار و تفريح -د  مدرسه، كالس و دانشگاه -ج  

ون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردي و اجتماعي كدام گروه، سالمت فكر و روان را عبارت از قابليت ارتباط موز2 . 

 ؟دانند و حل تضادها و تمايالت شخصي به طور منطقي، عادالنه و مناسب، مي

    پزشكان - ب    روان پزشكان -الف  

 روانكاوان -د    سازمان بهداشت جهاني -ج  

 كدام گزينه در مورد آگاهي و ناآگاهي نظرية فرويد صحيح است؟3 . 

 .يافت، نيمه هشياري ناميد فرويد آنچه را كه با آگاهي ارتباط مي -لفا  

 .بخش ناهشيار، مخزن خاطرات و حوادث زندگي است - ب  

 .دهد محتواي بخش هشيار را حاالت، احساسات و تمايالت غير قابل كنترل تشكيل مي -ج  

 .گيرند به خود مي هاي بخش ناهشيار، با كمي توجه و كوشش جنبة آگاهي افكار و انديشه -د  

 شود؟ من برتر، يعني چه و از چه سني شروع مي4 . 

 .دهند مفاهيمي هستند كه حكومت و والدين به كودك از سن پنج سالگي انتقال مي -الف  

 .يابد به معني مفاهيم و مقررات اجتماع و خانواده است كه از آغاز كودكي شروع به تكوين مي - ب  

 .شود از خانواده از سن شش سالگي به كودك منتقل ميمفاهيم عملي هستند كه  -ج  

 .يابد عبارت است از كشمكش نهاد و مقررات جامعه، كه از آغاز كودكي شروع به تكوين مي -د  

المقدور، از به خاطرآوردن افكار خود، خودداري كند، و با عوض كردن مطالب از آنها  كند حتي موقعي كه يك بيمار كوشش مي5 . 

 كند؟ از كدام مكانيسم دفاعي استفاده مي طفره رود،

 جابجايي -د  سركوبي -ج  وااليش - ب  جبران -الف  

باك  آدم ترسويي كه ناچار است در محل دورافتاده و تاريك، تنها و شبانه راه برود، سوت ميزند تا خود را با شهامت و بي6 . 

 نشان دهد، از كدام نوع جبران استفاده كرده است؟

 نوع تجلي كمبودهاي دوران كودكي - ب    ز طريق تكبرجبران ا -الف  

 واكنش افراد ضعيف -د    جبران حمايت كننده -ج  

 بيانگر كدام مكانيسم دفاعي است؟» دهد گويد بو مي رسد، مي گربه دستش به گوشت نمي« 7 . 

 فكني درون -د  جابجايي -ج  فرافكني - ب  دليل تراشي -الف  

ت و حتي آرزومند مرگ شخص بخصوصي است، اگر احساس خود را با عالقه و توجه زياد به فردي كه داراي خشم و حساد8 . 

 همان فرد تغيير دهد، با كدام مكانيسم دفاعي زير همخواني دارد؟

 وااليش -د  واكنش وارونه -ج  جابجايي - ب  تبديل -الف  
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رود و براي كمك فرياد  طرف و آن طرف ميسوزي، سيل و زلزله، دچار وحشت شده، و سراسيمه، اين  مردي كه موقع آتش9 . 

 كشد، به كدام مكانيسم دفاعي روي آورده است؟ مي

 راني واپس -د  همانند سازي -ج  روي واپس - ب  جابجايي -الف  

 مصداق چه مفهومي است؟» كافر همه را به كيش هود پندارد« ضرب المثل 10 . 

 توهم  -د  فرافكني -ج  دورن فكني  - ب  تصعيد -الف  

  سالمت رواني هر شخص بستگي به اين مكانيسم دارد وهر قدر توانش بيشتر باشد سالمت عاطفي نيز بيشتر است؟ 11 . 

 تبديل -د  وااليش -ج  انكار - ب  تعقل -الف  

 ه در خصوص انكار، غلط است؟كدام گزين12 . 

    .دهد تقصيرها و اشتباهات را به ديگران نسبت مي -الف  

 .كند شود، در مقابل آن مقاومت مي اي كه انسان با مرگ مواجه مي در مرحله - ب  

 .سازد لرزة شديد را از ذهن خود دور مي فردي كه وقوع زمين -ج  

 .كند ناع ميذهن هوشيار از پذيرش وجود تهديد بالقوه، امت -د  

 ؟آموز براي انتخاب رشتة تحصيلي به علت زيادبودن متقاضيان را، كدام منبع ناكامي موجب شده است مجاز نبودن دانش13 . 

 عوامل اقتصادي - ب  عوامل فرهنگي و اجتماعي -الف  

 عوامل طبيعي -د  عوامل دروني با جنبة رواني -ج  

 ماعي قابل قبولتر است؟هاي پرخاشگري از نظر اجت كداميك از شيوه14 . 

    ناسزاگفتن به طرف ديگر -الف  

 هاي ورزشي هاي بدني از قبيل فعاليت صرف پرخاشگري در فعاليت - ب  

 اعمال پرخاشگري مستقيم -ج  

 اشتغال به پرخاشگري خيالي و غير مخرب -د  

 ترسد، دچار چه نوع تعارضي شده است؟ ميخواهد قلبي سالم داشته باشد اما از عمل جراحي  كسي كه بيماري قلبي دارد و مي15 . 

 اجتناب ـ اجتناب -د  گرايش ـ اجتناب -ج  گرايش ـ گرايش - ب  ناكامي ـ تعارض -الف  

 عنوان پدر تحقيقات فشار رواني مطرح است، چيست؟ كه به» سليه«تعريف فشار رواني از نظر 16 . 

    .تنش هيجاني مزمن را گويند -الف  

 .شود شناختي است كه به عامل فشارزا داده مي العمل فيزيولوژيكي يا روان يك عكس - ب  

 .كند هر وضع يا پيشامدي كه بدن را به استفاده از منابع توليد انرژي وادار مي -ج  

 .درجة سوز و ساز بدن بر اثر فشارهاي زندگي را گويند -د  

 شود؟ ش، به كدام گروه از پاسخ به فشارهاي رواني ، مربوط ميكاهش توانايي تمركز، تغيير در خودپنداره و تن17 . 

  رفتاري -د  پاتولوژيكي -ج  فيزيولوژيكي - ب  شناختي روان -الف  
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 كند؟ كدام گزينه ويژگي بخش پاراسمپاتيك را ذكر مي18 . 

 .گذارد در هر زمان بر يك عضو خاص، اثر مي - ب  .پاسخ آن به تمام داروها يكسان است -الف  

 .هاي شديد و برانگيخته است بخش مسلط در جريان فعاليت -د  .ترده و همراه با بسيج و مصرف انرژي استگس -ج  

 شود؟ هاي درازمدت، براي پيشگيري از فشارهاي رواني محسوب مي هاي زير جزو هدف كداميك از گزينه19 . 

 هاي خلّاقه، مانند نقاشي فعاليت - ب  رسيدن به وجود مطلق و خلق خود -الف  

 تنفس در هواي آزاد -د  آوري ثروت و خيربودن جمع -ج  

هاي حالت  هايشان در برابر فشار رواني، در كدام شيوه، شخص در بارة برخي جنبه در كمك به افراد براي كنترل واكنش20 . 

 كند؟ فيزيولوژيكي خود اطالعاتي را دريافت مي

 آسيبي آموزش پس -د  بيوفيدبك -ج  آموزش آرميدگي - ب  واكنش گالوانيكي -الف  

 .باشد اي، نشانگر مقاومت باال مي ، كسب چه نمره»هولمز و راهه«در مقياس بررسي حوادث زندگي 21 . 

 299ـ  200 -د  199ـ  150 -ج  399ـ  300 - ب  99ـ  50 -الف  

 گويند؟ به وضعيتي كه خون و اكسيژن كافي به بافت نرسد،چه مي22 . 

 ايسكمي خاموش -د  ايسكمي با اعالم خطر -ج  ايسكمي - ب  ايسكمي بدون درد -الف  

 ها يا اشيا كه هيچ خطر جدي براي افراد ندارند، جزو كدام نوع از اختالالت اضطرابي است؟ ترس دايمي از بعضي موقعيت23 . 

    هاي فكري و عملي وسواس - ب    تعميم يافته -الف  

 رعبي -د    فوبي -ج  

آميز و  برد، دچار كداميك از افكار فاجعه دگي ساده، نگران شده و به پزشك ارتوپد ميخور مادري كه فرزند خود را با يك زمين24 . 

 .هاي اضطراب شده است نشانه

    ناتواني در مقابله - ب    گريز -الف  

 بيني پيش -د  تعبير نادرست احساسات -ج  

اين امر مربوط به . شود اني و اضطراب ميهاي ما باشد، موجب فشار رو تر از منابع و توانايي كه كفة انتظارت، سنگين موقعي25 . 

 شود؟ كداميك از عوامل تداوم اضطراب مي

 سبك زندگي و اضطراب -د  اجتناب -ج  اعتمادي بي - ب  طرز تفكر -الف  

 كنند؟ ايي استفاده مي اكثر مذاهب اشراقي، براي مقابله فشارهاي رواني، از چه شيوه26 . 

 توقف فكر -د  يوگا و مراقبه -ج  آموزش آرميدگي  - ب  آموزش هوازي -الف  

اي كه كالم  گفتگو با خود ممكن است به همان اندازه«: هاي مقابله با اضطراب بر اين ايده مبتني است كه كداميك از روش27 . 

 ؟».ديگران بر رفتارمان تأثير دارد، رفتارمان را تحت كنترل درآورد

 خودآموزي روش -د  يفايجاد درد خف -ج  تغيير توجهيك  - ب  تمركز محيطي -الف  
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 در مورد زمان از شير گرفتن كودك، كدام گزينه صحيح است؟28 . 

 .از سه سالگي بايد كودك را بتدريج از شير گرفت -الف  

 .بايد به صورت ناگهاني، صورت گيرد - ب  

 .زمان مشخصي ندارد -ج  

 .بهتر است كودك در فصل تابستان از شير گرفته شود -د  

 :هاي زير را دارد، بجز ي كه جو عاطفي استبدادي حاكم است، همة ويژگيا در خانواده29 . 

 .دهند ها در ظاهر حالت تسليم و اطاعت و تمكين از خود نشان مي بچه -الف  

 .گيرند ها اغلب در مقابل ديگران حالت خصومت و دشمني به خود مي بچه - ب  

 .كودكان دچار اضطراب و هيجان منفي هستند -ج  

 .كند كارهاي ديگري دخالت نميكسي در  -د  

 به آنها كدام گزينه صحيح است؟ اعمال قدرتو  ابراز محبتدر خصوص پرورش كودك و 30 . 

 .تر از اعمال محبت است اعمال قدرت ارجح -الف  

 .تر از اعمال قدرت است ابراز محبت، ارجح - ب  

 .ترند توان گفت كداميك ارجح نمي -ج  

  .ندمحبت و قدرت، متناقض هست -د  
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