
 کدام یک در زمینه تفاوت ها و شباهت های اختالل شخصیت اسکیزوتایپی و اسکیزوفرنی صحیح نیست؟

 در هر دو اختالل حجم لب آهیانه ای کاهش می یابد-1

 ☑فقط در افراد اسکیزوفرنیک فعالیت قشر پیشانی کاهش می یابد-2

 در هر دو اختالل مشکالت شناختی یکسانی مشاهده می شود-3

 حجم لب پیشانی فقط در اسکیزوفرنی دیده می شودکاهش -4

 

 نظریه کرنبرگ برای توضیح اختالالت شخصیت بر نقش کدام عامل تمرکز دارد؟

 پردازش اطالعات-1

 یادگیری از محیط-2

 ☑فرزند –تعامالت والد -3

 عوامل فرهنگی و اجتماعی-4

 

 خصیت نیست؟کدام یک از موارد زیر هدف درمانی مناسبی در درمان اختالالت ش

 ☑تغییر ساختار شخصیت-1

 تعدیل سبک های رفتاری-2

 بازسازی باورهای ذهنی-3

 افزایش مهارت های ذهن خوانی-4

 



کدام دسته از داروها برای کاهش تکانش گری و انفجارهای خشم در اختالل شخصیت ضد اجتماعی استفاده می 

 شود؟

 ضد افسردگی-1

 ضد اضطراب-2

 ☑ضد روانپریشی-3

 نجضد تش-4

 

 رفتار درمانی دیالکتیک از اصول کدام یک از رویکردهای زیر استفاده نمی کند؟

 ☑سایکودینامیک-1

 مراجع محور-2

 شناختی-3

 بهوشیاری محور-4

 

مریم با شکایت کمر درد شدید مراجعه کرده است او نگرانی زیادی درباره این نشانه دارد و این امر تاثیر زیادی 

گذاشته است آزمایش ها هیچ مشکل فیزیکی نشان نمی دهد او احتماال به چه بیماری ای بر عملکرد روزانه اش 

 مبتالست؟

 اضطراب بیماری-1

 ☑سوماتیک سمپتوم-2

 هیپوکندریا-3

 اختالل درد-4



 

 کدام یک درباره همه گیرشناسی اختالل سوماتیک سمپتوم صحیح نیست؟

 ☑شایع ترین نوع درد مزمن سردرد است-1

 ی در زنان داردشیوع بیشتر-2

 شیوع بیشتری در طبقات پایین اقتصادی اجتماعی دارد-3

 هیچ کدام-4

 

حامد چند ماه پیش دچار یک تصادف رانندگی شد و از ناحیه کمر آسیب دید این عارضه بعد از معالجه کامال 

او احتماال به چه بهبود یافت اما او همچنان از درد شدید شکایت می کند و دچار نقص عملکرد ناشی از آن است 

 بیماری مبتالست؟

 اختالل درد همراه با عارضه فیزیکی مشخص-1

 ☑نشانه جسمانی همراه با درد غالب-2

 اضطراب بیماری-3

 اختالل ساختگی-4

 

 کدام اختالل شخصیت بیشترین همپوشی را با اختالل تبدیلی دارد؟

 ضد اجتماعی-1

 وابسته-2

 نمایشی-3

 ☑مرزی-4



 

 تبدیلی چیست؟ هدف فرد در اختالل

 کسب منافع ثانویه حاصل از بیماری-1

 ایفا کردن نقش بیمار برای کسب توجه-2

 ☑خارج کردن تعارضات روانی از هشیاری-3

 جلوگیری از پردازش محرکات حسی دردناک-4

 

 کدام یک درباره وجه تمایز اختالل ساختگی از تعارض صحیح است؟

 ارادی فرد نیستدر اختالل ساختگی نشانه ها تحت کنترل -1

 در تعارض حالت بی تفاوتی زیبا دیده می شود-2

 ☑در اختالل ساختگی نشانه ها در نبود پاداش بیرونی هم ادامه می یابد-3

 در اختالل ساختگی نشانه های روانی نشان داده نمی شود-4

 

د فکر می کند که دچار مریم به شدت درباره سالمتی خود اضطراب دارد و با تغییرات کوچکی در عالیم بدنی خو

از پزشکی گریزان است و دنبال درمان نمی رود وی احتماال مبتال به بیماری خطرناکی شده است با این حال او 

 کدام اختالل است؟

 سوماتیک سمپتوم-1

 ☑اضطراب بیماری-2

 تمارض-3

 اختالل تبدیلی-4



 

عه کرده است و از درد شدیدی در ناحیه محمد با نگرانی از اینکه مبتال به سرطان روده است به پزشک مراج

روده شکایت دارد او پزشکان زیادی را مالقت کرده و آزمایش های مختلفی داده است آزمایش ها نشان داده اند 

 که مشکلی ندارد اما وی متقاعد نمی شود محمد احتماال به کدام اختالل مبتالست؟

 ☑سوماتیک سمپتوم-1

 اضطراب بیماری-2

 تمارض-3

 اختالل تبدیلی-4

 

 کدام یک درباره مبتالیان به اختالل اضطراب بیماری صحیح نیست؟

 سمپتوم های جسمانی در آنها خفیف است یا اصال وجود ندارد-1

 ☑توانایی بیشتری در کشف حس های بدنی دارند-2

 بسیاری از آنها دچار اختالل وسواسی اجباری هستند-3

 لقی هستندبسیاری از آنها دچار اختالالت خ-4

 

 نقص در عملکرد حسی و حرکات ارادی بدون عارضه پزشکی به کدام اختالل اشاره دارد؟

 اختالل ساختگی-1

 ☑اختالل تبدیلی-2

 اختالل درد-3

 اختالل سوماتیک سمپتوم-4



 

 کدام یک جزو عوامل خطر ایجاد اختالل اضطراب بیماری نیست؟

 سابقه بدرفتاری در کودکی-1

 اعضای خانواده به بیماری جسمیابتالی یکی از -2

 ☑سبک فرزند پروری سهل گیرانه مادر-3

 سابقه وجود بیماری فیزیکی در خود فرد-4

 

 اوکلی کدام مکانیزم را در شکل گیری مشکالت حسی در اختالل تبدیلی دخیل می داند؟

 خود هیپنوتیزمی-1

 ☑توقف پردازش هشیار-2

 انتخاب گزینش محرک ها-3

 ناخودآگاهعدم پردازش -4

 

 طبق دیدگاه رفتارگرایی علت اصلی شکل گیری اختالالت سوماتیک سمپتوم کدام است؟

 منافع اولیه-1

 ☑کسب تقویت-2

 کاهش اضطراب-3

 حل تعارضات-4

 



 کدام خطای شناختی در تفسیر نادرست حس های بدنی در بیماران مبتال به درد مزمن نقش دارد؟

 انکار-1

 ☑فاجعه سازی-2

 خود به خودیاستدالل -3

 جداسازی-4

 

کدام عامل توسط براون برای توضیح شکل گیری تفاسیر گمراه کننده در افراد مبتال به اختالالت سوماتیک 

 سمپتوم مطرح نشده است؟

 ☑سابقه مشکالت شناختی در کودکی-1

 سابقه بیماری فیزیکی در خود-2

 مشاهده بیماری فیزیکی در دیگران-3

 ا تظاهرات فیزیکی شدیدسابقه حاالت هیجانی ب-4

 

 کدام یک از اختالالت زیر قبال اختالل چند شخصیتی نامیده می شده است؟

 آمنزیای گسسته-1

 گریز گسسته-2

 ☑هویت گسسته-3

 شخصیت زدایی-4

 



رضا بعد از اینکه در یک تصادف رانندگی فرزند و همسرش را از دست داد به خاطر نمی آرود که اصال همسر و 

 است او احتماال به کدام آمنزی مبتالست؟ فرزندی داشته

 موضعی-1

 گزینشی-2

 مستمر-3

 ☑سیستماتیک-4

 

 اختالالت گسستگی اغلب با کدام یک از اختالالت روانی دیگر مرتبط هستند؟

 سوماتیک سمپتوم-1

 ☑استرس پس از سانحه-2

 اضطرابی-3

 اسکیزوفرنی-4

 

 توان نشانه های گسستگی را به طور موقت مشاهده کرد؟در کدام یک از اختالالت طبقه اختالالت اضطرابی می 

 استرس پس از حادثه-1

 ☑وحشتزدگی-2

 اضطراب اجتماعی-3

 وسواسی اجباری-4

 



 واقعیت زدایی دچار مشکل است؟ –کدام یک از انواع حافظه در اختالل شخص زدایی 

 تداعی-1

 اخباری-2

 ☑بازنشانی-3

 ناآشکار-4

 

 شناختی فراموش کردن اطالعات تروماتیک توسط چه مکانیزمی تسهیل می شود؟از دیدگاه نظریه پردازان 

 سرکوب خودآگاه-1

 ☑تقسیم توجه-2

 واپس رانی-3

 الگوگیری-4

 

وقتی شخص تغییرات فیزیولوژیکی مشابه لحظه تروما را تجربه می کند خاطره تروماتیک بهتر یادآوری می شوند 

 این امر به کدام نوع حافظه اشاره دارد؟

 بازسازی کننده-1

 فرایندی-2

 ☑وابسته به حالت-3

 اخباری-4

 



 حافظه بازسازی شده با کدام یک از مشکالت افراد مبتال به نشانه های گسستگی رابطه دارد؟

 فلش یک از خاطرات تروماتیک-1

 ☑نقص در نظارت بر منبع-2

 تجربه دوره های دژاوو-3

 

 هدفی در درمان اختالالت گسستگی استفاده می شوند؟ سدیم آموباربیتال و سدیم پنتوباربیتال با چه

 کاهش اضطراب در هنگام تجربه خاطرات تروماتیک-1

 کاهش سمپتوم های شخص زدایی و واقعیت زدایی-2

 ☑بهبود یادآوری خاطرات گذشته در فرآیند هیپنوتیز-3

 


