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 شود؟ تحلیل مقاومت در کدام نوع مصاحبه انجام می  .0
  یچکدامد( ه ج( هر دو گرا ب( مصاحبه عالمت گرا الف( مصاحبه بینش 

 شود؟ در کدام نوع مصاحبه انجام می  DSM-5استفاده از   .8
  د( هیچکدام ر دوج( ه گرا ب( مصاحبه بینش گرا عالمتالف( مصاحبه  

 کدام ترتیب زیر صحیح است؟  .9
  اتحاد درمانی-رابطه-د( همدلی رابطه-همدلی-تحاد درمانیج( ا رابطه-اتحاد درمانی-مدلیب( ه اتحاد درمانی-همدلی-ابطهالف( ر  

 جمله زیر تعریف کدام مفهوم است؟  .4

 «کند سوی اعتماد پیشرفت می و مراجع که از درک و فهم، بهگر  تعامل بین مصاحبه»
  د( رابطه ضعیت روانیج( و شخیصب( ت نونالف( ف 

 دهد؟ کدام مرحله از مصاحبه بیشترین زمان را به خود اختصاص می  .3
  یچکدامد( ه ج( مرحله میانی روعشرحله ب( م رحله پایانیالف( م 

 در تشبیه مصاحبه به ساختن یک پازل چه کسی تصویر کامل شکل را در اختیار دارد؟  .0
  ر دود( ه یچکدامج( ه راجعب( م گر الف( مصاحبه 

 ( کدام نوع ارتباط مورد توجه است؟rapportدر یک رابطه درمانی )  .7
 گر مصاحبهب( فقط مراجع با  گر گر با مراجع و مراجع با مصاحبه الف( مصاحبه 

  د( هیچکدام  گر با مراجع ج( فقط مصاحبه
 شود؟ پرسیدن اطالعات اولیه و صحبت معمولی مربوط به کدام تکنیک رابطه می  .2
 الف( توانایی و کفایت خود را نشان دهید 

 آمیزی نشان دهید ب( رنج و ناراحتی مراجع را بیابید و نسبت به آن واکنش شفقت
 را ارزیابی کنید و سعی کنید همراه مراجع باشید ج( بینش مراجع

  د( سعی کنید مراجع و خودتان در شرایط راحت و آسوده قرار بگیرید
 سازد؟ کدام مورد زیر به شکل بهتری امکان همدلی را مهیا می  .3
  ها از واقعیتد( سوال  ها ج( نادیده گرفتن هیجان ها ب( نادیده گرفتن واقعیت ها الف( سوال از هیجان 

 ای، نزد درمانگر است؟ کدام هدف زیر به عنوان یک راز حرفه  .01
  د( هیچکدام ر دوج( ه ب( هدف آشکار الف( هدف درمانی 

 گر را زیر سوال ببرد؟ گر مصاحبه شود مراجع نقش هدایت ابتال به کدام اختالل زیر باعث می  .00
  های باز رس از مکاند( ت ختالل شخصیت وابستهج( ا فسردگی اساسیب( ا الف( اختالل شخصیت ضد اجتماعی 

 گر ایفا شود؟ وقتی مراجع درباره شرایط خود فاقد اطالعات است، کدام نقش باید توسط مصاحبه  .08
  نوندهد( ش گر دایتج( ه ب( متخصص کننده وصیهالف( ت 

 کند؟ گر را مختل می ( میان کودک و مصاحبهrapportکدام گزینه زیر ایجاد تفاهم و رابطه درمانی )  .09
  وال غیر مستقیمد( س ند پیش رفتنج( ک ستفاده از جمالت سادهب( ا الف( نصیحت کردن 
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 کدام جمله درباره همدلی صحیح است؟  .04
 شود الف( همدلی از اصول اساسی در مشاوره است، بنابراین در ارزیابی و مصاحبه استفاده نمی 

 ب( همدلی با کودکان، به سبب رشد شناختی پایین، امکان ندارد
 گیرد های مراجع قرار می کند تحت تأثیر عواطف و هیجان ج( فردی که همدلی می

  ایم دهیم که متوجه درک او از موضوع شده د( در همدلی به فرد نشان می
 سنجد چیست؟ ثباتی هیجانی را می نام عاملی که در تست کتل بی  .03

  A (د C (ج F (ب B (الف 
 ( شباهت بیشتری دارد؟NEO-PI-Rدر آزمون کتل به کدام عامل در تست نئو ) Q1عامل   .00

  N (د A (ج E (ب O (الف 
 فرم کوتاه آزمون شخصیت نئو چند سوال دارد؟  .07

  62 (د 178 (ج 36 (ب 042 (الف 
 ؟کند نمیگیری  را اندازه« سرعت پردازش»آزمون هوش وکسلر کودکان  کدام خرده  .02

  د( حافظه فعال مادیابیج( ن ذف کردنب( ح مزگذاریالف( ر 
 ؟نیست MMPIهای روایی پرسشنامه  کدام گزینه از مقیاس  .03

  L (د X (ج K (ب F (الف 
     «پذیری باال جدی در کارها، دارای برنامه، هدفمند و مسئولیت»این توصیف مربوط به کدام عامل تست نئو است؟   .81

  O (د C (ج A (ب E (الف 
 نمره( 52.5را فقط نام ببرید؟  ) MCMIهای روایی پرسشنامه  یکی از مقیاس  .80

 
 نمره( 52.5کدام عامل در تست شخصیت کتل مربوط به بررسی هوش است؟ )فقط حرف اختصاری آن را نام ببرید( )  .88

 
 نمره( 52.5بینی رضایت زناشویی کدام است؟ )فقط حرف اختصاری آن را نام ببرید( ) مهمترین عامل در تست شخصیت کتل برای پیش  .89

 
 نمره( 52.5یک از چهار شاخص آزمون هوش وکسلر کودکان )ویرایش چهارم( است؟   ) مربوط به کدام« ظرفیت عدد»آزمون  خرده  .84

 
 نمره( 52.5آیا استفاده از آزمون شخصیت کتل برای بررسی شخصیت در افراد سالم  مناسب است؟  )  .83

 
 نمره( 525به دو مورد از عوامل مورد نظر در تعریف مصاحبه بالینی فقط اشاره کنید. )  .80

 
 نمره( 525نیازهای مصاحبه فقط اشاره کنید ) به دو مورد از پیش  .87

 
 نمره( 52.5سطوح بینش را فقط نام ببرید. )  .82

 
 نمره( 1به چهار مورد از راهبردهای ایجاد رابطه با کودک اشاره کنید )  .83

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


