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 شناسیروان

 دهـد بـا  ـه نـو      خواهد به آن پاسـ  شود که به نحوی که میدر آزمون با محرک مبهمی روبرو میوقتی که فرد  ـ 0

 ؟است شده روبرو آزمونی
  آزمون ارزشیابی د(  آزمون فرافکنی ج( آزمون هوشی ب(  آزمون شناختی الف(

 آمده است؟ زیرهای از گزینه یککدامنظر راجرز مفهوم خویشتن در  از ـ 2
  دارد.می های محیطی است که فرد در مورد خود دریافتدخویشتن شامل بازخور الف(
  اه ما است.گها در ناهشیار و ناخودآخویشتن شامل اندوخته ب(
 های پیشین ماست.ها و طرحوارهخویشتن شامل تمام آموخته ج(

  .سازدمی را من که است هاییارزش و ادراکات ،هاخویشتن شامل تمام اندیشه د(

 زیـر  فنون از یککدام از بگوید سخن خود هایهیجان وها اندیشه از بند و قید بدون شودمی تشویق درمانجو وقتی ـ 3

  کند؟می استفاده
  فرافکنی د(  تداعی آزاد ج(  انتقال ب(  تحلیل رویا الف(

  ؟مشخصات اختالل اسکیزوفرنیا است جزء زیراز موارد  یککدام ـ 0
  تفکر فرآیند اختالل در الف(
  اختالل درمحتوای تفکر ب(
  های شناختیاختالل در طرحواره ج(
 بالف و های گزینه د(

  ؟شودمی از اختالالت شخصیت خلق و هیجان شخص د ار نااستواری و ناپایداری یککدامدر  ـ 5
 اختالل شخصیت مرزی الف(
  اختالل شخصیت ضد اجتماعی ب(

  اختالل شخصیت وابسته ج(
 اختالل شخصیت هیستریای د(

کنـد از  مـی  جای خاستگاه ناکامی به سمت و سوی موقعیت کـم خرـری هـدایت   هوقتی که فردی خشم خویش را ب ـ 6

  کند؟می های دفاعی استفادهاز انوا  مکانیزم یککدام
  واکنش وارونه د(  جابجاسازی ج(  فرافکنی ب(  فلسفه بافی الف(

 ؟دارد زیر موارد از یککدام در ریشه ساز و کارهای موثر در روانشناسی تکاملی ـ 7
   یادگیری و اکتسابی الف(

   محیطی و شناختی ب(

   وراثتی و ژنی ج(

 تعامل و کارکردی د(

 جزء شناختی و بازتابی عشق است؟ زیراز موارد  یککدام ـ 8
  جسارت د(  تعهد ج(  شهوت ب(  صمیمیت الف(
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 یـک کدامزده بودن را دارد از نظر مارسیا در جزم اندیش و اضرراب ،جوانی عالئمی  ون مرددوقتی فردی در دوره  ـ 9

 ؟از انوا  هویت قرار دارد
  وابستگی هویت د(  پراکندگی هویت ج(  تعلیق هویت ب(  یابی ناقصهویت الف(

  ؟گیردمی شکل پیاژه رشد مراحل از یککدام در رشد هویت جنسیتی،رشدی - براساس نظریه شناختی ـ 01
  پیش عملیاتی د(  عملیات عینی ج(  حرکتیـ  حسی ب(  عملیات صوری الف(

  ؟است زیراز موارد  یککدامپیوستگی و ناپیوستگی خلق و خو تابع  ـ 00
 خصوصیات ارثی الف(
 های محیطییادگیری ب(
 عصبی - ساختار زیستی ج(
 الف و بهای گزینه د(

  ؟آمده است زیرهای از گزینه یککداماختصاصی هوش در های از نظر اندرسون توانایی ـ 02
  هوش موسقیایی ،توانایی کالمی الف(
  تفکر ریاضی ،حل مساله ب(
 عملکرد دیداری و فضایی ،ایتفکر گزاره ج(
  توانایی حرکتی ،حل مساله د(

 از یـک کـدام  ،دابیر پرورشی کمتری برخوردار استاز ت و گرداندگیرد و رو برمینوزادی که در آغوش مادر آرام نمی ـ 03

 ؟دارد مصداق او مورد در زیر تعامالت
  تعامل شناختی د( تعامل واکنشی ج(  گسترتعامل پیش ب(  فراخوانشی تعامل الف(

 ؟است زیراز مراحل  یککدامبر اساس نظریه کهلر یادگیری پیچیده در برگیرنده  ـ 00
  تقویت دریافت و خطا آزمایش و الف(
  حافظه در ذخیره و حل مساله ب(
  طرحواره اندوزی و کاربست ج(
  طرحواره اندوزی و حل مساله د(

 ؟است گرفته شکل زیر هایدیدگاه از یککدامگرا براساس روانشناسی تداعی یبنیاد فلسف ـ 05
  گراییفطری د(  گراییکارکرد ج(  گراییساخت ب(   گراییتجربه الف(

 شناسیجامعههای مبانی و نظریه

 ؟است کرده تعریف را کارکردی –برای اولین بار روش ساختی  زیرپردازان از نظریه یککدام ـ 06
 هومنز د(  مرتن ج(  پارسونر ب(  دورکیم الف(

 است؟ نادرست)پوزیتیویسم(  گراییکدام عبارت درخصوص مثبت ـ 07
 .های معتبر و ارزشمند استعلم تنها یکی از شناخت الف(
 .هر شناخت اصیل باید از روش علوم تجربی استفاده کند ب(

 است.قوانین حاکم بر جامعه همانند قوانین طبیعی  ج(
 .علم تنها شناخت معتبر و ارزشمند است د(
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 خصوص مکتب کنش متقابل نمادی صحیح است؟کدام عبارت در ـ 08
 .گیردثیر دیگران قرار میاتحت ت اعمل صرف فرد در هنگام انجام یک الف(
 .خویش است ثیر عملافرد در هنگام انجام یک عمل فقط تحت ت ب(
 .کندکند و بر اساس آن تفسیر عمل میانجام یک عمل موقعیت را تفسیر میفرد در هنگام  ج(
  کنند.دهند و راهبری میاعمال افراد را ساختارهای اجتماعی جهت می د(

 شناسانی  ون بک و گیدنز تفاوت مخاطرات جامعه مدرن و جامعه پیشامدرن در  یست؟ از منظر جامعه ـ 09
 .ت جامعه مدرن و جامعه پیشامدرن هر دو طبیعی استمخاطرا الف(
 .مخاطرات جامعه مدرن انسان ساخته است اما مخاطرات جامعه پیشامدرن طبیعی است ب(
 .مخاطرات جامعه مدرن و پیشامدرن هر دو انسان ساخته است ج(
 .رات از بین رفته استمخاطره مخصوص جامعه پیشامدرن است و در جامعه مدرن به دلیل وجود تکنولوژی مخاط د(

 است؟ غلطشناسی با مددکاری خصوص نسبت جامعهکدام عبارت در ـ 21
 .شوندکند تا دریابد که چگونه مسائل فردی تبدیل به مشکالت اجتماعی میشناسی به مددکار اجتماعی کمک میجامعه الف(
 .درک بهتری از جهان اجتماعی داشته باشدکند تا شناسی به مددکار اجتماعی کمک میجامعه ب(
 .کند تا درک بهتری از مفاهیمی که با آنها سروکار دارد داشته باشدشناسی به مددکار اجتماعی کمک میجامعه ج(
 .داشته باشد روانی مددجوهای کند تا درک بهتری از ویژگیشناسی به مددکار اجتماعی کمک میجامعه د(

 :رویکردهای بنیادگرا، جامعه پذیریاز منظر  ـ 20
 .داری استهای سرمایهقال ایدئولوژی و ارزشیند انتآفر الف(
 .گرایی استساالری و نژادمردم ،داریهای سرمایهیند انتقال ایدئولوژی و ارزشآفر ب(
 .ها و هنجارهای اجتماعی استیند انتقال ارزشآفر ج(
 .هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی استها، یند انتقال ارزشآفر د(

  جامعه شناسان  ه نگرشی نسبت به بدن آدمی دارند؟ ـ 22
 .داند)زیستی( می آن را یک واقعیت صرف بیولوژیک الف(

  گیرد.می آن را واقعیتی زیستی دانسته که توسط شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل ب(
 .دهدداند که جامعه به آن شکل میاجتماعی می اآن را واقعیتی صرف ج(
 دانند.و روانشناختی می )زیستی( آن را واقعیتی بیولوژیک د(

 فمنیستی کدام است؟های وجه اشتراک همه نظریه ـ 23
  تبعیض علیه زنان الف(

  تبعیض مردان علیه زنان ب(
  زنانتبعیض نظام سرمایه داری علیه  ج(
 دای و نظام مردساالری علیه زنان تبعیض مردان، نظام سرمایه د(

 گیرد؟خدمات مددکاری اجتماعی بیشتر در کدام دسته از حقوق جای می ـ 20
  حقوق فرهنگی د(  حقوق اجتماعی ج(  حقوق سیاسی ب(  حقوق مدنی الف(

م ارزشی افراد است که موجب شده آنان فقیر شوند، از منظر کـدام نظریـه فقـر را     نانچه معتقد باشیم که این نظا ـ 25

 ایم؟تبیین کرده 
  نظریه تضاد د(  نظریه انتقادی ج(  نظریه فرهنگی ب(  نظریه کارکردی الف(
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  نادرست است؟مارکسیستی با مددکاری و مددکاران اجتماعی های خصوص نسبت نظریهکدام عبارت در ـ 26
 .بخشدپذیر تعمیق میهای آسیبرا از موقعیت گروه مارکسیستی فهم مددکاران اجتماعیهای نظریه الف(
 .بخشدمی را از موقعیت حرفه مددکاری تعمیق مارکسیستی فهم مددکاران اجتماعیهای نظریه ب(
طـور هشـان بـپـذیر را در وضعیتسـیبخود افراد آکند که نقش می مارکسیستی مددکاران اجتماعی را ترغیب هاینظریه ج(

 د.جدی مورد توجه قرار دهن

 .مارکسیستی توجه مددکاران به ابعاد اجتماعی مددکاری را تعمیق بخشیده استهای نظریه د(

هـای  یک از گزینهکدام ترین راه برای فهم کارکرد در مورد اثر و نتیجه هر پدیده در نظریه کارکردگرایی درمستقیم ـ 27

 زیر آمده است؟
 شود.صورت معلول دیده میاثر و نتیجه هر پدیده به الف(
 شود.صورت علت دیده میاثر و نتیجه هر پدیده به ب(
 شود.های گروهی دیده میصورت پویاییاثر و نتیجه هر پدیده به ج(

 شود.میصورت عملکردهای اجتماعی دیده اثر و نتیجه هر پدیده به د(

 های زیر آمده است؟یک از گزینهمفهوم خود در دیدگاه کنش متقابل نمادی در کدام ـ 28
 های فرد در ناخودآگاه است.خود حاصل انباشته الف(

 ی ما است.های گذشتهها و تداعیخود حاصل یادگیری ب(

 گی است.فرد در زندهای اجتماعی جریان تجارب و کنشحاصل خود  ج(

 ها و تحلیل تجربیات گذشته است.خود حاصل شناخت فرد در مورد توانایی د(

  مصداق کدام نو  خشونت است؟ ،شکندمی رفتار کسی که در مجادله با همسرش تلویزیون منزل را ـ 29
   خشونت کالمی الف(

   خشونت نمادین ب(

   خشونت عاطفی ج(

  خشونت اقتصادی د(

  ؟نیستاز موارد زیر مصداق خشونت  یککدام ـ 31
  فردی را تحقیر کردن الف(
  به کسی توهین کردن ب(
 دیدگاه کسی را نقد کردن ج(
 ادبی نسبت به کسی در حضور دیگرانبی د(

طریق مقایسه خود با کسـانی کـه وضـعیت مـالی      نانچه علت سرقت را ناشی از شرایری بدانیم که در آن افراد از  ـ 30

خیلی بهتری از آنان دارند به این نتیجه برسند که برای گرفتن حقشان از جامعه باید سرقت کنند، علـت سـرقت را   

  ه دانسته ایم؟
 محرومیت نسبی و احساس انزوا الف(
  محرومیت نسبی و احساس پوچی ب(
  محرومیت نسبی و احساس سرخوردگی ج(

  رومیت مطلقمح د(
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 از موارد زیر است؟ یککدامکج رفتاری اقتصادی کارشناسان یک دستگاه اداری یا تجاری مصداق  ـ 32
  کج رفتاری یقه سفیدان الف(
  کج رفتاری اقتصاد سازمانی ب(
  کج رفتاری اقتصادی شغلی ج(
 کج رفتاری فرومایگان د(

پذیرند و خود ابزارهای جدیـدی بـرای دسـتیابی بـه     ابی به اهداف را نمییابزارهای دستدر نظریه مرتن کسانی که  ـ 33

 کنند،  ه نام دارند؟می ف درستااهد
  افراطیون د(  نوآوران ج(  انقالبیون ب(  طغیانگران الف(

  کند، رفتارش مصداق کدام نظریه است؟می گرفته و حتی به او کمکآموزش را نادیده ناشایست دانشمعلمی که رفتار  ـ 30
 نظریه گلیزر د(  نظریه هرشی ج(  نظریه بریتوبت ب(  دکترین بازدارندگی الف(

  مصداق کدام نظریه است؟ ،«پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد»این عبارت که  ـ 35
  افتراقی سادرلندنظریه پیوستگی  الف(

  نظریه کنترل اجتماعی ب(
  نظریه آنومی دورکیم ج(
  سازمانینظریه بی د(

 نانچه معتقد باشیم که کج روی نه واقعیت عینی که یک سازه ذهنی است که توسط کسانی که در نظام اجتمـاعی   ـ 36

  ایم؟رویکرد به کج روی نگریستهشود، از منظر کدام دارای قدرت و منزلت هستند ساخته می
  سازمانیرویکرد بی الف(
  رویکرد اثباتی ب(
 گراییرویکرد برساخت ج(
  رویکرد انتقادی د(

 استفاده از زور برای ایجاد نظم در جامعه مصداق کدام نو  از کنترل اجتماعی است؟   ـ 37
  کنترل اجتماعی رسمی مثبت الف(

  اجتماعی غیررسمی منفیکنترل  ب(
 کنترل اجتماعی درونی غیررسمی ج(
  کنترل اجتماعی رسمی منفی د(

 های معلم به دانش آموز باید  گونه باشد؟بر اساس قضیه محرومیت و اشبا  هومنز، پاداش ـ 38
 درست پاداش داده شود.های در هر ترم فقط یک بار به پاسخ الف(

 درست یکی در میان باشد.های اسخپاداش به پ ب(
 هر دفعه که سواالت را درست پاسخ داد جایزه بگیرد. ج(
 های درست هرازچندگاهی باشد.پاداش به پاسخ د(

  اندیشه آلتوسر درست است؟ درخصوصکدام عبارت  ـ 39
 کننده است اما عامل مسلط نیست.اقتصاد عامل تعیین الف(
 یک فرماسیون عامل مسلط هست و در بقیه نیست. کننده است اما درعامل تعییناقتصاد  ب(

 کننده نیست.ست اما تعیینااقتصاد عامل مسلط  ج(
 کننده است.ایدئولوژی تعییناقتصاد عامل مسلط و  د(
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  کدام خرده نظام باید شرو  کنیم؟ای توسعه ایجاد کنیم از بر اساس نظریه پارسونز  نانچه بخواهیم در جامعه ـ 01
  خرده نظام اجتماعی د(  خرده نظام فرهنگی ج(  خرده نظام سیاسی ب(  خرده نظام اقتصادی الف(

  مهمترین وظیفه آگاهی در پدیدارشناسی هوسرل  یست؟ ـ 00
 در پرانتز قراردادن اشیاء د(  مشاهده تام اشیاء ج(  رفتن به سوی اشیاء ب(  رسیدن به ذات اشیاء الف(

  شود؟ ه نامیده می ینکنند در پدیدارشناسااین که افراد امور پیرامون خود را تردید ناپذیر و قرعی قلمداد می ـ 02
  جهان زندگی د(  جهان فرهنگی ج(  نگرش طبیعی ب(  میان ذهنیت الف(

مصداق کدام قضیه  ،نزدیک پاداش خاصی را بیشتر دریافت کرده باشدهای فردی که در گذشتهکاهش ارزش پاداش  ـ 03

  هومنز است؟
  اشباع -محرومیت  د( ارزش ج(  موفقیت ب( ییدات - ناکامی الف(

  توان صورتی از ترورگرایی یافت؟شناسان زیر میاز جامعه یککدامدر آثار  ـ 00
  پارسونز د(  پاره تو ج(  زیمل ب( اسپنسر الف(

  کدام عبارت از منظر مکتب کارکردگرایی نادرست است؟ ـ 05
 .قشربندی اجتماعی برای جامعه ضرورتی کارکردی دارد الف(
 .قشربندی اجتماعی برای طبقات باالی جامعه ضرورتی کارکردی دارد ب(
 .پذیر استقشربندی اجتماعی در جامعه گریز نا ج(
 ت.اجتماعی برای کلیت جامعه مفید اسقشربندی  د(

 مبانی توانبخشی

 شود؟جزء کدام مورد ارزیابی تعریف می ارزیابی عملکرد یک فرد دارای ناتوانی در محیط منزلش ـ 06
 Capacity الف(
 Performance ب(
 Functional ج(
 Community د(

 است؟ اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعهاز اصول  یککدام ـ 07
 باید از نظام و ساختار موجود جامعه استفاده کرد. الف(
 باید در نگرش جامعه و رفتار مردم تغییر ایجاد کرد. ب(
 باید دانش افراد مرتبط با معلولین را افزایش داد. ج(
 باید اطالعات مناسب را به معلولین انتقال داد. د(

 گیرد؟ا در کدام مولفه ماتریکس قرار میه، فعالیت توسعه مهارتCBRدر ماتریکس  ـ 08
 مولفه توانمندسازی الف(
 مولفه معاش ب(
 مولفه اجتماعی ج(
 مولفه آموزش د(
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 کدام مورد صحیح است؟ ICFدر  ـ 09
 د.شوانی بر اساس اتیولوژی متمایز میناتو الف(
 .شودانی بر اساس اتیولوژی متمایز نمیناتو ب(
 شود.بندی میبر اساس عوامل فردی طبقهناتوانی  ج(
 شود.بندی نمیاساس موانع محیطی طبقه ناتوانی بر د(

 اجتماعی ناشنوایان است؟ هایکدام جزء محدودیت ـ 51
 مقررات، عدم پذیرش گفتار دیگرانفقدان اعتماد به نفس، احترام به قوانین و  الف(
 مختلف هایاحترام به قوانین و مقررات، زیاده خواهی، فراگیری مناسب حرفه ب(
 توجهی به قوانین، اشکال در فراگیری مسائل ذهنیعملی، بیتمرکز بر یادگیری موضوعات  ج(
 نجار اجتماعیداشتن اعتماد به نفس، انتخاب دوست از بین ناشنوایان، بروز رفتارهای ناه د(

 از افراد زیر مسئولیت دارند؟ یککدامحرکتی افراد نابینا،  هایبرای توسعه مهارت ـ 50
 مربی تربیت بدنی الف(
 متخصص ارتز و پروتز ب(
 کاردرمانگر ج(
 فیزیوتراپیست د(

  شود؟می بر کدام مورد تاکید بیشتری میبندی قدینسبت به نسخه طبقه ICF شده اصالح نسخه در  ـ 52
 تاکید بر نقص )اختالل(، فعالیت و مشارکت الف(
 تاکید بر محدودیت در عملکردها و ساختارها ب(
 و مشارکتها تاکید بر محدودیت فعالیت ج(
 هاتاکید بر عوامل محیطی ایجادکننده ناتوانی د(

 از افراد زیر در مرحله توانبخشی نیازمند خدمات گفتاردرمانی هستند؟ یککدام ـ 53
 فرد مبتال به سکته مغزی الف(

 فرد مبتال به ضایعه نخاعی ب(
 فرد مبتال به دیستروفی عضالنی ج(
  افراد سالمند د(

توانبخشی استفاده کردند. مرحله  هـارم  در توصیف روند مداوم  « رخه توانبخشی»اشتاینر و همکاران از اصرالح  ـ 50

 از موارد زیر است؟ یککداماین  رخه 
 تعیین نمودن مشکالت و نیازهای افراد دارای معلولیت الف(
 برنامه ریزی، اجرا و هماهنگ نمودن اقدامات مداخله ای ب(
 هدف و انتخاب روش مناسب هایتعریف مشکالت و میانجی ج(
 عوامل محدودکننده و قابل تغییرمرتبط ساختن مشکالت با  د(

 شود که اغلب محیط جامعه بیشتر از ناتوانی فرد، محدودکننده است؟در کدام مدل معلولیت تاکید می ـ 55
 سازگاری اجتماعی د( پزشکی ج( کیفیت زندگی ب( گروه اقلیت الف(

 کند؟اجتماعی در کدام مرحله اقدام می ار نسبت به معلولیت خود، مددکاربرای بررسی تعادل روانی و بینش بیم ـ 56
 پیگیری د( جامعه به بازگشت ج( ارزیابی ب( درمان الف(
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 به  ه معناست؟ «بازگرداندن»در توانبخشی مفهوم  ـ 57
 برای نیل به اهداف مهم برای آنهاتوانمندسازی افراد  الف(
 رای بازیابی توانایی از دست رفتهافراد بقادرساختن  ب(
 نمودن یک فعالیت انفعالی صرفهیلقادرساختن و تس ج(
 وزش یادگیری مهارت و عملکرد جدیدقادرساختن آم د(

 نقش کاردرمانگر در فرد دارای ترومای به سر بعد از گذشت مراحل حاد اولیه، کدام مورد است؟ ـ 58
 حفظ بهزیستی روحی و فیزیکیود یا بهب الف(
 طراحی برنامه مراقبت بلند مدت ب(
 کنندهک به استقالل مطلوب مراجعهکم ج(
 کمک به سازگاری اقتصادی با شرایط د(

 در سیر روند تاریخی توانبخشی در جهان، فلسفه مداخله اجتماعی به وسیله کدام اقدام عملی شد؟ ـ 59
 و موسسات ویژهتاسیس مراکز  الف(
 رهبری افراد دارای معلولیت ب(
 توانبخشی مبتنی بر جامعه ج(
  تاسیس پناهگاه و نوانخانه د(

 کدام جمله در مورد کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت درست است؟ ـ 61
 پذیرد.افراد دارای معلولیت را می هایهاشکال کنوانسیون در این است که تنها برخی از گرو الف(
 آور است.ولیت است که از نظر قانونی الزامکنوانسیون اولین سند حقوق بشر برای افراد دارای معل ب(
 کنند.به قانون ملی کشور خود تبدیل می کشورهای عضو سازمان ملل متحد با امضای کنوانسیون آن را ج(
 بعد توسعه اجتماعی صریح و روشن سخن نگفته است.اشکال کنوانسیون در این است که در  د(

 اری اجتماعیکمدد

  گیرد؟می را به عهدهها کند، کدام نقشمی فعالیت Coalitionای برای در مواردی که مددکار جامعه ـ 60
 Advocate - Researcher - Facilitator - Evaluator الف(
 Bridge builder - Planner - Evaluator - Proposal writer ب(
 Educator - Coach - Bridge builder - Spokesperson ج(
 Mediator - Negotiator - Leader - Spokesperson د(

مـددکاری  هـای  از مـدل  یککدامو راه اندازی کمپین برای ایجاد تغییر در جامعه در قالب ها ائتالف با سایر سازمان ـ 62

 شوند؟می کار گرفتههای بجامعه
  برنامه ریزی اجتماعی الف(
  توسعه محلی ب(
  مداخله اجتماع محور ج(
 اقدام اجتماعی د(
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هایی که در یک شهر کو ک انجام داده است، متوجه شده اسـت کـه تعـداد    یک مددکار اجتماعی بر اساس بررسی ـ 63

گیرند. مردم این شهر این موضو  را  ندان مهم می آموزشی مورد آزار فیزیکی قرارهای محیطزیادی از کودکان در 

کردند اما مددکار اجتماعی و همکارانش برای آگاه کردن کودکان و والدین آنها در مورد آثـار ایـن رفتـار    نمی تلقی

عنوان یک مشکل اجتمـاعی در نظـر    متعددی را برگزار کردند و تالش کردند مردم این وضعیت را بههای سخنرانی

  بگیرند و تغییر آن را مرالبه کنند.

 یند  ه بوده است؟آنقش مددکار اجتماعی در این فر 
 Policy-Maker د( Claim-Maker ج( Audience ب( Stakeholder الف(

 یند ارتباط اشاره دارند؟آبه مشکل در کدام بخش از فر یعدم توانایی در مفهوم سازی و به کار بردن نمادها ـ 60
 مسائل مربوط به رمزگشایی الف(
 مسائل مربوط به انتقال ب(
 مسائل مربوط به رمزگردانی ج(
 مسائل مربوط به بازبینی د(

 صحیح است؟ «اقدام اجتماعی»کدام گزینه در مورد اهداف  ـ 65
 خودیاری برای حل مشکل د( ایجاد تغییرات محلی ج( بهبود زندگی جامعه ب( یایجاد تغییرات بنیاد الف(

مددکار اجتماعی در بخش از مصاحبه انگیزشی با یک فرد مبتال به اختالل مصرف مواد بـرای فراخوانـدن عبـارات     ـ 66

  خودانگیخته سوال زیر را از او پرسید:

 «بیفتید که اگر تصمیم بگیرید تغییر کنید، قادر به عملی کردن آن هستید؟ ه عاملی باعث شد به این فکر » 

 گیرد؟می این سوال در کدام دسته قرار 
 سوال مربوط به تشخیص مشکل الف(

 سوال مربوط به گسترش دادن مشکل ب(
 سوال مربوط به گسترش دادن موضوع ج(
 سوال مربوط به خوش بینی به تغییر د(

 کدام گزینه در مورد اصول مصاحبه انگیزشی درست است؟ ـ 67
 هاکردن مقاومتکید بر همدلی و معکوسات الف(

  کید بر همدردی و مواجه شدن با مقاومتات ب(
 متمایز کردن اهداف مراجع از اهداف جامعه و حمایت از خودکفایی ج(
  خودکارآمدیمتمایز کردن مقاومت از انگیزه مراجع و حمایت از  د(

 کدام گزینه در مورد اصول رویکرد روابط انسانی صحیح است؟ ـ 68
 سازمان کار کننداز وری باال به عنوان افراد مجزا کارگران قادرند با بهره الف(
 روانیهای کند نه قابلیتمی وری را هنجارهای اجتماعی تعیینمیزان بهره ب(

 گذارندمی ثیراوری تبر بهره معنویهای بیشتر از پاداشمالی های پاداش ج(
 وری هستندکننده اصلی بهرهتعیینمالی های روانی و پاداشهای قابلیت د(

 توسط طرف مقابـل بیـان  ها عضو مخالف در گروه را بعد از بازگویی ایدههای وقتی مددکار اجتماعی عقاید یا دیدگاه ـ 69

 کند، از  ه تکنیکی بهره گرفته است؟می یید، تکذیب، سرزنش، توصیه، تعبیر یا ترغیب اجتنابااز ت کند ومی
 انعکاس نقش د( تحلیل نقش ج( تضاد نقش ب( رونگی نقشاو الف(
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نه موافقت کنید. نـام ایـن   او پیدا کنید و با آنها صادقاهای را در گفتهها توانید واقعیتمی وقتی با کسی تضاد دارید، ـ 71

 تکنیک  یست؟
 جستجوگری د( خلع سالح ج( همدلی ب( اظهار محبت الف(

  یست؟ 0نمودار زیر  ه نام دارد و نام منرقه  ـ 70

   دانیدمی شما دانیدشما نمی

 داننددیگران می . باز0 . بسته2

 دانندنمی دیگران . مخفی3 . ناشناخته0

 خودکارآمدی - نمودار خودشناسی الف(
 خود عمومی -پنجره جوهری  ب(
 خود بسندگی - ماتریس اولویت ج(
 اعتمادبنفس - نمودار خودافشایی د(

 ی موثر بوده است؟یدر پیوند مددکاری اجتماعی با معناگرا زیراز موارد  یککدام ـ 72
 فرهنگی های قومی ونیاز به پاسخگویی به اقلیت الف(
 گیری مددکاری اجتماعی در جوامع مذهبیشکل ب(
 ثیر فرانکل بر مددکاری اجتماعیات ج(

 الف و بهای گزینه د(

 شوند؟می در  ه زمانی مردم بخشی از نظام مددجو در نظر گرفته ـ 73
 شوند.مند وقتی مردم نیز انتظار دارند از خدمات مددکار اجتماعی بهره الف(
  وقتی مراجع برای تغییر آماده نیست و در مقابل تغییر مقاومت دارد. ب(

 کند.می ای با مددکار اجتماعی امتناعوقتی مراجع از عقد قرارداد حرفه ج(
  شوند با مددکار اجتماعی قرارداد ببندند.نمی وقتی مردم حاضر د(

 گویند؟می مراجع  ههای برای در تماس قرار گرفتن با احساسات و نگرانیمددکار اجتماعی های به کوشش ـ 70
 انعکاس د( درک متقابل ج( هم دردی ب( هم حسی الف(

 ای در مورد تنش و تعارض دارد؟ ه عقیدهها نظریه سیستم ـ 75
 مدیریت کرد.ها تر از تعارضتواند راحتمی راها تنش الف(
  تعارض به خودی خود ارزش مثبت یا منفی ندارند.تنش و  ب(

  خواهد شد.ها تعارض میان اجزا موجب ایستایی سیستم ج(
 تواند آثار تخریبی بیشتری بر سیستم داشته باشد.می تنش د(

آنها تشکیل شـده اسـت و راهـی    کو کتر که نظام از های راهی به سوی نظام ،شودمی هر سرح در یک نظام با دو راه مواجه ـ 76

 بزرگتر که نظام جزئی از آن است. این توضیح مربوط به کدام اصرالح در مددکاری اجتماعی است؟های به سوی نظام
 هدفهای نظام الف(

 سیستمیهای نظام ب(
 هلنهای نظام ج(
 ایالیههای نظام د(
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خود به بررسی جایگاه خانواده و اعضای آن در سـاختار اجتمـاعی پرداختـه     مددکار اجتماعی در بخشی از ارزیابی ـ 77

 است. او از  ه روشی برای ارزیابی استفاده کرده است؟
 ارزیابی شناختی د( ایالیهارزیابی  ج( ارزیابی رشدی ب( بوم نقشه الف(

راهبردها تحمیلی هستند، رابره با تصمیم گیرنده از  ه نـوعی  گیرد و می وقتی در رابره با مراجع متخصص تصمیم ـ 78

 است؟
 رقابتی د( حمایتی ج( هم پیمانی ب( خنثی الف(

 گری و مدافعه درست است؟کدام توضیح در مورد تفاوت میانجی ـ 79
  کز دارد.مین منافع دو طرف تمراگری بر تمین منافع مراجع و میانجیاگری بر تمدافعه الف(
  گری موافقت مراجع ضروری است.گری نیاز به موافقت مراجع ندارد ولی در میانجیمدافعه ب(
 کید دارد.اگری بر مشکل بیرون از آن تگری بر مشکل در نظام مددجویی و میانجیمدافعه ج(
 گری بر حقوق عرفی مراجع متمرکز هستند.گری بر حقوق قانونی و میانجیمدافعه د(

از اقدامات زیر را باید انجام  یککدامکند، می وقتی مددکار اجتماعی در نقش کارگزار اجتماعی خدمات خود را ارائه ـ 81

 دهد؟
 تواند برای آنها مفید باشدمی هدایت مردم به سمت خدماتی که وجود دارد و الف(
 محیط زندگی مراجع مراجع و تسهیل اجرای تغییر درهای افزایش مهارت ب(
 وجود داردها تالش برای حل مناقشاتی که ممکن است بین مراجع و سازمان ج(
 دفاع از حقوق مراجع و خانواده او به نمایندگی از آنها و یا با همراهی آنها د(

 نقش متخصصان در مدل برنامه ریزی اجتماعی  یست؟ ـ 80
 کنندهواسطه و مذاکره الف(
 کنندهپاالیشگر و مذاکره ب(
 گربرنامه و تحلیلمجری ج(
 گرکننده و تسهیلمبارزه د(

 با کدام گزینه تربیق دارد؟ «نگرش به جمعیت مراجعان»در مدل اقدام اجتماعی  ـ 82
 معترض د( شهروند ج( کنندهمصرف ب( قربانی الف(

هایی درباره زندگی و کند، مراجع را درگیر بحثمی اجتماعی که بر اساس روانشناسی خود با مراجع کاریک مددکار  ـ 83

اش ی خودش و الگوهای ارتباطیکند به مراجع کمک کند تا دریابد احساس فعلی او دربارهمی روابرش کرده و سعی

 «روانشناسی خود»ن منظور از کدام راهبرد در و روابط گذشته اش ریشه دارد. مددکار اجتماعی برای ایها در تجربه

 بهره گرفته است؟
 ساختاردهی د( بندی مشکلبخش ج( کندوکاو رشدی ب( آموزش غیرمستقیم الف(

 عبارت زیر تعریف  ه اصرالحی است؟ ـ 80

 «و خدمات یندهای داخلی سازمان برای بهبود مستمر کیفیت کاالهاآیکپار گی همه عملکردها و فر»
 الگوی سازمانی موفق الف(
 مدیریت مبتنی بر کیفیت ب(
 مدیریت کیفیت جامع ج(
 وریکیفیت و بهره ءارتقا د(
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تواند در کالس سـخنرانی کنـد، جلسـات    نمی مددکار اجتماعی یک مدرسه با یک دانش آموز که به دلیل اضرراب ـ 85

هش اضرراب دانش آموز از او خواست خود را در کالس در حال سخنرانی تصـور  فردی برگزار کرده است. او برای کا

که معلم و سایر دانش آموزان نیز در کالس حضور دارند و در خیال خود مجسم کند که سـخنرانیش را  کند، درحالی

  خوب انجام داده است.

 مددکار اجتماعی از  ه تکنیکی استفاده کرده است؟ 
 دادن گزینشیتعمیم د( سازی کالسیکشرطی ج( سازی عاملشرطی ب( ناپیداگیری سرمشق الف(

مددکار اجتماعی در جلسه با یک گروه از والدین از آنها خواسته است موضـوعاتی را کـه مایـل هسـتند در مـورد       ـ 86

هر یک از موضوعات در گروه بحـث   فرزندپروری بیاموزند، روی کاغذ بنویسند و به این ترتیب بدون اینکه در مورد

 شود، لیستی از موضوعات را تهیه کرده است. مددکار اجتماعی با  ه رویکردی گروه را اداره کرده است؟
 گروه آموزشی د( گروه درمان ج( گروه اسمی ب( گروه توسعه الف(

 از خراهای شناختی است؟ یککدامتوصیف زیر مربوط به  ـ 87

 «پذیرش مسئولیت یک حادثه بدون وجود شواهد مرتبط» 
  تعمیم افراطی الف(

  پایهاستنباط بی ب(
  شخصی کردن ج(
 انتزاع گزینشی د(

  ریزی خواهد شد.کاری مخفی طرحهای دارند، به احتمال زیاد برنامه هنگامی که اعضای گروه ............... ـ 88
 اهداف ناهمگن د( خالقیت کم ج( رابطه تدافعی ب( تعهد پایین الف(

سال دارد،  02کار خود را با یک مراجع آغاز کرده است. مراجع  امددکار اجتماعی یک مرکز توانبخشی سرپایی اخیر ـ 89

بسیار باهوش است، به دلیل یک بیماری پیشرونده ژنتیکی با مشکل تحلیل عضالت در ناحیه اندام تحتـانی مواجـه   

دکار کند. مادر مراجع مراقبت از او را به عهده دارد. مـد می است و برای دریافت خدمات توانبخشی به مرکز مراجعه

 ای به مراجع دارد و در مدت حضور مراجع در مرکز به جای مـادر کارهـای مراجـع را پیگیـری    اجتماعی توجه ویژه

کند و در زمانی که مراجع در مرکز حضور نـدارد، بـه   می کند. به طور مکرر در مورد مراجع با همکارانش صحبتمی

دکار اجتماعی مـراجعین دیگـری هـم دارد امـا  نـین      گیرد. این درحالی است که مدمی دالیل مختلف با او تماس

 دهد.نمی توجهی به آنها نشان

  ای قرار گرفته است؟ثیر  ه پدیدهابر اساس توضیحات فوق مددکار اجتماعی تحت ت 
 ایرابطه حرفه د( تضاد منافع ج( پذیریمسئولیت ب( انتقال متقابل الف(

 ـالش اصـلی    د، تصمیم دارد بـر نکمی در یک مرکز به سالمندان بازنشسته خدمات ارائه یک مددکار اجتماعی که ـ 91

روانی اجتماعی این گروه متمرکز شود و خدمات خود را برنامه ریزی کند. بر اساس مراحل رشـد روانـی اریکسـون،    

  مددکار اجتماعی باید بر کدام  الش روانی اجتماعی متمرکز شود؟
 ر برابر انزواجوییروابط صمیمانه د الف(
 زایندگی در برابر در خود فرورفتگی ب(
 کارآیی در برابر احساس گناه و حقارت ج(

 یکپارچگی در برابر نومیدی و سوءظن د(
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 صحیح است؟ Person in Environment Perspectiveکدام گزینه در مورد  ـ 90
 اساسی و جهانی است.رشد دارای مراحل ثابت، گریزناپذیر،  الف(
  شوند.می به بیماری روانی در بزرگسالی منجر ادوره کودکی قطعهای ضربه ب(
 تواند به طور همزمان برای مراجع منبع فرصت و چالش باشد.می مشکل ج(
 گذارند.می ثیرازایی وجود دارند که ناگزیر بر کارکرد فرد تروابط بین فردی آسیب د(

یک مددکار اجتماعی در یک مرکز درمانی سرپایی افراد مبتال به اختالل مصرف مواد یـک گـروه تشـکیل داد و در     ـ 92

کنندگان خواست که هر یک از آنها برای افراد خاصی نامه بنویسند و در آن توضیح دهند که مرحله پایانی از شرکت

   گونه توانستند به بهبودی دست پیدا کنند.

  عی از کدام نظریه برای کار با مراجعین استفاده کرده است؟مددکار اجتما 
 توانمندسازی د( روان پویایی ج( روایتی ب( شناختی الف(

 از مفاهیم پایه در نظریه ساختاری خانواده است؟ یککدامتوضیحات زیر مربوط به  ـ 93

توانید بخشی از توصیف خـانواده را کـه در گـزارش    می اکند. شممی مددکار اجتماعی به یک خانواده خدمات ارائه 

  مددکار اجتماعی آمده است، در گزارش زیر بخوانید:

توان به افراد خارج از خانواده اعتماد کرد. به همین دلیل در تعامل با نمی خانواده اسپندیانی بر این باور هستند که» 

کند و فرزنـدان نیـز   می رفتارهای خشونت آمیز همسرش را توجیهکنند. مادر خانواده می من بسیار با احتیاط عمل

 «کنند که نباید قدرت پدرشان را زیر سوال ببرند.می فکر
 خانوادههای افسانه الف(
 مالحظات فرهنگی ب(
 خارجیهای ثیر نظامات ج(

 پذیری خانوادهانعطاف د(

ای که با یک خانواده داشت به آنها پیشنهاد کرد تا به رفتار بیمارگونـه خـود ادامـه    یک مددکار اجتماعی در جلسه ـ 90

 دهند و حتی گاهی اوقات آن را تشدید کنند. 

 او از  ه تکنیکی استفاده کرده است؟ 
  زدن تعادلبرهم الف(
  بازسازی مجدد ب(

  حساس سازی ج(
 دستور متضاد د(

 «.کندمی را تنظیمها مورد انتظار از اعضای یا زیرمنظومههای مقداری از ارتباطموانعی که » ـ 95

 نام علمی این تعریف بر اساس نظریه ساختاری خانواده  یست؟ 
 مرزها د( هاائتالف ج( قوانین ب( هاقشن الف(

 کدام گزینه در مورد نظریه مداخله در بحران صحیح است؟ ـ 96
 یندهای مشابه برای مداخله بهره گرفت.آتوان از فرمی افراد بسیار به هم شباهت دارد وهای حوادث بحرانی واکنش در الف(
 گیری کند.مددکار اجتماعی باید به سرعت و به نمایندگی از مراجع در مورد اقدامات مورد نیاز در شرایط بحرانی تصمیم ب(
 مراجع را به فعل درآورد.های انطباق مراجع با موقعیت و رشد او در شرایط بحرانی، قابلیتمددکار اجتماعی باید برای کمک به  ج(
  یند طبیعی زندگی مراجع همسو باشد.آتواند با فرنمی ملی(ع و یط بحرانی )اعم از مداخالت روانیمداخالت مددکار اجتماعی در شرا د(
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باید فرزندشان را تربیت کنند، د ار اختالف نظر شدید شده و به مددکار اجتمـاعی  یک زوج در مورد اینکه  گونه  ـ 97

گیرد. زن نیز بر می شان بسیار سختساله 5اند. مرد معتقد است که همسرش وسواس دارد و به فرزند مراجعه کرده

زوجـین را  هـای  که صحبتکند که بچه را باید درست تربیت کرد. مددکار اجتماعی بعد از اینمی این نکته پافشاری

من اینرور متوجه شدم که مادر برای تربیت فرزندش اهمیت قائل است و کارهایی که »شنید، با این جمله آغاز کرد: 

 «دهنده توجه ایشان به کودک است و ...دهد نشانمی انجام

 مددکار اجتماعی در این گفتگو از کدام تکنیک استفاده کرده است؟ 
 تغییر برچسب مشکل د( ردگیری مشکل خانواده ج( هابازکردن مثلث ب( نکاری مکادست الف(

نفره )شامل زن، شوهر و دو دختر آنها( داشت، متوجه شد کـه   0ای که با یک خانواده در جلسه «مددکار اجتماعی» ـ 98

کننـد و همـین امـر موجـب     می جلباند و دختر بزرگترشان را برای حفظ ثبات به خود زن و شوهر د ار تضاد شده

  شده است که مشکل در خانواده تشدید شود.

 عنوان وضعیت فوق  یست؟ 
 آمیختگی عاطفیدرهم الف(
 پذیریواکنش ب(

 سازیمثلث ج(
 تشکیل زیرمنظومه د(

 مـورد  درهـا  گزینـه  از یـک کـدام . باشـند  رسان آسیب مواردی در توانندمی Self-help and Supportهای گروه ـ 99

 ؟است درستها گروه از نو  این مشکالت
 متخصص استفاده کنند.های کنندگان حاضر نباشند از خدمات گروهممکن است شرکت الف(
 ممکن است برخی اعضا تعهد کافی برای حفظ اسرار سایر اعضا را نداشته باشند. ب(

 باشند و این کمک را از گروه دریافت نکنند. ممکن است اعضا نیاز به کمک بیشتری داشته ج(
  ممکن است رهبر گروه نتواند شرایط را برای پویایی و پایداری گروه فراهم نماید. د(

زمانی که جلسه خاتمه یافت و او  ادقیقه در جلسه فردی با مددکار اجتماعی صحبت کرد و دقیق 05مراجع بیش از » ـ 011

 «در حال ترک جلسه بود، موضو  اصلی را که به خاطر آن به مددکار اجتماعی مراجعه کرده بود، مررح کرد.

 کدام گزینه در مورد این نو  رابره درست است؟ 
 ایارتباط دستگیره د( خیریاارتباط ت ج( ارتباط قراردادی ب( ارتباط هیجانی الف(

مددکار اجتماعی بعد از ارزیابی خانواده در گزارش خود نموداری را رسم کرده است که در آن مرزهای خانواده را در  ـ 010

 دهد. مددکار اجتماعی از  ه روشی برای ثبت اطالعات استفاده کرده است؟می فضای زندگیشان نشان
 انوادهنقاشی خ د( خط سیر زندگی ج( بوم نقشه ب( ژنوگرام الف(

 قدمی بر اساس کدام مدل کار گروهی شکل گرفته اند؟ 02های گروه ـ 012
 آموزشی مشاوره ای د( خودیار ج( اقدام اجتماعی ب( درمان الف(

 در نظریه بوئن درست است؟ Differentiation of Selfکدام گزینه در مورد  ـ 013
 قبلی در خانواده گستردههای ای با نسلهستهتفاوت خانواده  الف(

 توانایی فرد برای تفکیک و احساسات خود و متعادل کردن آنها ب(
 گسستههای خودکارآمدی اعضای خانواده در سامانه خانواده ج(
 دفاعی اعضای خانواده دارای عضو مبتال به اسکیزوفرنیاهای مکانیزم د(
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هستند، تشکیل دهد. هـدف   HIVمددکار اجتماعی تصمیم دارد یک گروه آنالین برای مردانی که آلوده به ویروس  ـ 010
پیشـگیری از  های کنندگان با روشای برگزار خواهد شد، این است که شرکتدقیقه 05جلسه  02از این گروه که در 

مـددکاری اجتمـاعی   هـای  از مـدل  یـک کداماز  آشنا شوند. از نظر شما مددکار اجتماعی باید HIVانتقال ویروس 
 گروهی برای تشکیل گروه استفاده کند؟

 Psychoeducational Gruop الف(
 Support and Mutual Aid Group ب(
 Social Action Group ج(
 Strenghs-Based Group د(

شـوند. مـددکاری   می یک مرکز مشاوره دولتی ارجا شوند، توسط قاضی به می مردانی که مرتکب خشونت خانگی» ـ 015
اجتماعی تصمیم دارد یک گروه با آنها تشکیل دهد و به آنها کمک کند که خشونت خانگی را متوقف نماینـد. ایـن   

 «درحالی است که آنها معتقدند رفتارشان مشکلی نداشته است و نیازی به شرکت در جلسات گروه نیست.
 از مراحل تغییر قرار دارند؟ یکدامکاین گروه از مردان در  

 Measurement د( Precontemplation ج( Maintenance ب( Pre-intervention الف(

 روش تحقیق

 در مورد دیدگاه امیک و دیدگاه اتیک به ترتیب کدام تعریف صحیح است؟ ـ 016
 پذیرفتن دیدگاه متخصصین، پذیرفتن دیدگاه مردم عادی الف(
 بررسی نظرات و شواهد عینی و مسلم در موضوع مورد مطالعه، بررسی دالیل ذهنی و زوایای پنهان موضوع مورد مطالعه ب(
کننده به پدیده و مقایسه آن با تجربه افـراد افراد درگیر در پدیده، بررسی نظرات افراد دور از پدیده یا نقدهای فهم تجربه ج(

 درگیر
 دست آوردن عینیت بیشترهعمیق دیدگاه افراد مورد مطالعه، فاصله گرفتن از دیدگاه بومی برای ببه خود گرفتن و فهم  د(

زیـر را  هـای  از روش یککدامخواهد ابزاری جهت سنجش وضعیت سالمت اجتماعی کودکان کار بسازد. می محققی ـ 017
 نمایید؟می جهت بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه پیشنهاد

 هانظریه تطبیق سواالت با الف(
 دو نیمه کردن ب(
 اسمی همتاهای پرسشنامه ج(
 سنجش اعتبار صوری د(

ای به این نتیجه رسید هر قدر نور و تهویه بهتر محققی جهت بررسی عوامل موثر بر افزایش میزان تولید در کارخانه ـ 018
بازبینی نتایج تحقیق نشان داد که رفت و آمد و توجه محقق به کارکنان بـیش از  یابد. می شود، میزان تولید افزایش

 دهد؟می بهبود نور و تهویه بر میزان تولید اثر داشته است. این پدیده  ه اثری را نشان
 تاییدپذیری د( افتراق لگاریتمی ج( برکسوونی ب( هاثورن الف(

 ند؟هست دیگر کامال متفاوتککند که صفات آن با یمی زیر، سرحی از سنجش متغیر را توصیفهای از سنجه یککدام ـ 019
 نسبی د( فاصله ای ج( ترتیبی ب( اسمی الف(

هایی که نشان دهنده یک متغیر مستقل هسـتند و میـزان   های مورد مرالعه با گروهروش تحلیلی که در آن موضو  ـ 001
شـوند،  مـی  ها با یکدیگر، برحسب یک متغیر وابسته تحلیل و با استاندارد توزیع تصادفی مقایسـه تفاوت این گروه

 کدام تحلیل زیر است؟
 واریانس د( رگرسیون ج( عاملی ب( مسیر الف(
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 کدام عوامل زیر هستند؟ جزءترتیب زمانی علی، پراکنش یا تقلید رفتارها، رقابت جبرانی  ـ 000
 هدیدکننده اعتبار درونیت الف(
 تهدیدکننده اعتبار بیرونی ب(
 تهدیدکننده قابلیت اعتماد ج(
 های تطبیقیتهدیدکننده آزمایش د(

از یـک مجموعـه از افـراد نمونـه در  نـد مقرـع زمـانی،        ها کدام مرالعه، نوعی مرالعه طولی است که در آن داده ـ 002
 شود؟می گردآوری

 ایعلی مقایسه د( پنل ج( کوهورت ب( پژوهی روند الف(

گیـری اسـت( در   فاصـله نمونـه   kام ) kگیری احتمالی است که در آن هر واحد از موارد زیر نوعی از نمونه یککدام ـ 003
  شود؟می فهرست، برای گنجاندن در نمونه برگزیده

 سیستماتیک د( ایسهمیه ج(  ایطبقه ب( ایخوشه الف(

 توان سنجید؟زیر را میهای از آماره یککدامترتیبی های در سنجه ـ 000
 واریانس د( نما ج( میانه ب( میانگین الف(

 های کمی و کیفی کدام مورد صادق است؟در مورد طرح ـ 005
 گیرد و به فرهنگ حساس است.صورت میزیاد از تعداد کمی کیس های آوری دادهدر کمی جمع الف(
 دهنده مهم است.گیرد و سنجش متغیرهای پوششصورت میها در کیفی توصیف عمیق داده ب(
 در کمی مفاهیم محقق ابزار سنجش است و اثر محقق مهم است. ج(
 در کیفی تمرکز بر روی معانی است و به فرهنگ حساس است. د(

 زیر به ترتیب کدام نو  سرح سنجشی را دارند؟متغیرهای  ـ 006
  سن، مذهب، قد، سابقه مصرف مواد داشتن 

  نسبی پیوسته، ترتیبی پیوسته ،نسبی پیوسته، ترتیبی الف(
 ترتیبی گسسته ،ای پیوستهنسبی گسسته، اسمی، فاصله ب(
 ایای، فاصلهای، اسمی گسسته، رتبهفاصله ج(
 کمی پیوسته، اسمیکمی پیوسته، اسمی گسسته،  د(

 از انوا  مرالعات زیر استفاده از گروه شاهد الزم است؟ یککدامدر  ـ 007
 ایمقایسه د( مقطعی ج( میدانی ب( تجربی الف(

 آید؟می کدام مورد، مدلی منرقی است که از مشاهدات مشخص اصول کلی به دست ـ 008
 برساخت د( قیاس ج( استقرا ب( پارادایم الف(

 سه کدگذاری مهم در تحلیل کیفی کدام دسته از موارد زیر است؟ ـ 009
 باز، بسته، ترکیبی الف(
 باز، محوری، انتخابی ب(
 ایمعنایی، مضمونی، محاوره ج(
 ای، صوریمحتوایی، سازه د(

 هـای های تعیین شده به وسـیله داوران بـرای شـاخص   ست که هماهنگ با وزنکدام مقیاس نوعی سنجه ترکیبی ا ـ 021
  شود؟می گوناگون  ند متغیر، ساخته

  گاتمن د( لیکرت ج( ترستون ب( بوگاردوس الف(
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 عمومی زبان

 Part one: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
Although cholesterol has received a lot of bad press in recent years, it is a necessary substance in the body. 

It is found in bile salts needed for digestion of fats, in hormones, and in the cell’s plasma membrane. 

However, high levels of cholesterol in the blood have been associated with atherosclerosis and heart disease. 

It now appears that the total amount of blood cholesterol is not as important as the form in which it occurs. 

Cholesterol is transported in the blood in combination with other lipids and with protein, forming compounds 

called lipoproteins. These compounds are distinguished by their relative density. High-density lipoprotein 

(HDL) is composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol. HDLs remove cholesterol 

from the tissues, including the arterial walls, and carry it back to the liver for reuse or disposal. In contrast, 

low-density lipoprotein (LDL) contains less protein and a higher proportion of cholesterol. LDLs carry 

cholesterol from the liver to the tissues, making it available for membrane or hormone synthesis. However, 

excess LDLs can deposit cholesterol along the lining of the arterial walls. Thus, high levels of HDLs indicate 

efficient removal of arterial plaques, whereas high levels of LDLs suggest that arteries will become clogged.  

 . ………According to the passage ـ121

a)   different forms of cholesterol in the body have similar features 

b)   cholesterol density fails to indicate how healthy an individual is 

c)   cholesterol is not so significant in maintaining personal health 

d)   the form of cholesterol is more important than its amount 

 . ......... The phrase received a lot of bad press in the first line means to ـ122

a)   be criticized in mass media 

b)   present unwelcome consequences 

c)   include pressure over time 

d)   indicate undesirable effects 

 ?Which of the following statements is TRUE based on the passage ـ123

a)   Atherosclerosis is associated with HDLs as opposed to LDLs. 

b)   Cholesterol is carried in the blood in two forms, namely HDL and LDL. 

c)   Thickening of the arterial wall results mainly from high levels of HDLs.  

d)   The proportion of cholesterol is higher in HDLs compared with LDLs. 

 . ......... The word deposit in line 11 is closest in meaning to  ـ124

a)   stimulate 

b)   assimilate 

c)   accumulate 

d)   postulate  

 .According to the passage, ......... is NOT associated with high HDL levels  ـ125

a)   reducing arterial plaques 

b)   clogging arteries with cholesterol 

c)   carrying cholesterol to the liver 

d)   removing cholesterol from the tissues 
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Passage 2 
 

The Internet greatly influences people’s attitudes about their heath and health care. They can search almost 

any topic of interest and become researchers for their own problems. In the present busy world, doctors do 

not always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give 

scientific details in simple words, either. Accordingly, many people use Internet resources to find what they 

need to know for better medical decisions. But are the recommendations of “experts” on the Net always 

accurate and reliable? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? The 

online health products or information that seem most wonderful are often the most fraudulent.  

Many specialists have their own theories about illness and health. For example, a California physiologist 

stated two causes for diseases: (1) pollution of the environment, and (2) parasites inside the human body. She 

offers two kinds of health products on the Internet: electronic machines and herbal medicine which clean out 

the body (free it of parasites) and rebuild new healthy living cells. Moreover, there are medical experts who 

recommend kinds of natural, non-western remedies for modern health disorders. Their advice might include 

special diet plans with added vitamins and minerals, folk medicine, environmental changes, or unusual 

therapies that patients do not get from typical doctors. 

 126- The California physiologist believes that one of the main reasons of diseases is ......... . 

a)   living things in the environment     

b)   parasites in the environment   

c)   environmental pollution 

d)   animals and plants 

 . ......... The word fraudulent in paragraph 1 is closest in meaning to  ـ127

a)   available       

b)   dishonest   

c)   significant 

d)   attractive 

 It is stated in the passage that a reason for the patients’ use of the Internet to know more about  ـ128

their diseases is that ......... . 

a)   they can find information on the Internet which is more culturally appropriate 

b)   they can use Internet resources to make the best decision at a reasonable price 

c)   doctors use a technical language to explain their problems 

d)   doctors fail to take enough time to examine their patients completely 

 . ......... The word they in paragraph 1 refers to  ـ129

a)   some medical decisions made by the doctors who use the Internet   

b)   medical suggestions of the experts on the Internet 

c)   some experts on the Internet  

d)   the online health products 

 ,The medical experts favoring natural remedies suggest all of the following interventions  ـ130

EXCEPT ......... . 

a)   unconventional therapies    

b)   rebuilding new living cells     

c)   added vitamins and minerals 

d)   changing the patient’s place of living 
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Passage 3   

Ultraviolet (UV) radiation covers the wavelength range of 100–400 nm, which is a higher frequency and 

lower wavelength than visible light. UV radiation comes naturally from the Sun, but it can also be created by 

artificial sources used in industry, commerce, and recreation. The UV region covers the wavelength range 

100-400 nm and is divided into three bands: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm), and UVC (100-280 

nm). 

As sunlight passes through the atmosphere, all UVC and approximately 90% of UVB radiation is absorbed 

by ozone, water vapor, oxygen and carbon dioxide. UVA radiation is less affected by the atmosphere. 

Therefore, the UV radiation reaching the Earth’s surface is largely composed of UVA with a small UVB 

component. 

The amount of UV radiation from the Sun that hits the Earth’s surface depends on several factors, including 

the Sun’s height in the sky, latitude, cloud cover, altitude, the thickness of the ozone layer and ground 

reflection. Reductions in the ozone layer due to human-created pollution increase the amount of UVA and 

UVB that reaches the surface. This can impact human health, animals, marine organisms and plant life. In 

humans, increased UV exposure can cause skin cancers, cataracts, and immune system damage. 

  . ......... According to the passage, excessive exposure to UV is unlikely to cause  ـ131

a)   cataract 

b)   skin tumors 

c)   immune disorders 

d)   digestive disorders 

 .It is stated in the passage that the visible light ......... the Ultraviolet (UV) radiation  ـ132

a)   falls below the wavelength range of 

b)   falls within the same wavelength as 

c)   has a higher frequency than  

d)   contains all wavelength ranges of 

 Which of the following factors does NOT affect the amount of UV radiation that hits the Earth’s  ـ133

surface? 

a)   height above the sea level  

b)   cloud cover of the area 

c)   marine organisms and plant life 

d)   ground reflection of the rays   

 It is stated in the passage that the UV radiation which reaches the Earth’s surface is mostly  ـ134

composed of ......... .  

a)   UVA with a small UVB component 

b)   UVB and large amounts of UVC 

c)   equal amounts of UVC and UVA  

d)   UVA, UVB and UVC altogether 

 . ......... The underlined word this refers to  ـ135

a)   the amount of UV radiation  

b)   Ozone layer  

c)   an increase in the amount of UVA and UVB 

d)   an increase in the amount of human-related pollution   
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Passage 4 
 

In the summer of 1976, a mysterious epidemic suddenly attacked two central African towns and killed the 

majority of its victims. Medical researchers suspected the deadly Marburg virus to be the cause, but what 

they saw in microscope images was entirely a new pathogen which would be named after the nearby Ebola 

River. Like Yellow fever and Dengue, the disease caused by Ebola virus is a severe type of hemorrhagic 

fever. It begins by attacking the immune system cells and neutralizing its responses, allowing the virus to 

multiply. Starting anywhere from 2 to 20 days after contraction, initial symptoms like high temperature, 

aching, and sore throat resemble those of a typical flu, but quickly increase to vomiting, rashes, and diarrhea, 

and as the virus spreads, it invades the lymph nodes and vital organs such as the kidney and liver, causing 

them to lose function. But the virus itself is not what kills Ebola victims. Instead, the mounting cell deaths 

trigger the immune system overload, known as cytokine storm, an explosion of immune responses that 

damage blood vessels causing both internal and external bleeding. The excessive fluid loss and resulting 

complications can be fatal within 6 to 16 days of the first symptoms; however, proper care and rehydration 

therapy can significantly reduce mortality rates in patients.   

 . ......... The cytokine storm is  ـ136

a)   a type of external bleeding 

b)   an explosion in the blood vessels  

c)   the consequence of increased cell deaths 

d)   the damage recovered by the immune system  

 . ......... According to this paragraph, Ebola  ـ137

a)   is easily distinguished from the flu in its initial stages 

b)   presents with symptoms like typical flu in the early stages 

c)   has symptoms like the typical flu as the disease progresses  

d)   is another name for Dengue, as used in medical context by clinicians 

 . ......... Bleeding in Ebola could be attributed to  ـ138

a)   the fever resembling Dengue and Yellow fever  

b)   deadly Marburg virus as a new pathogen 

c)   increased immune system response  

d)   vomiting due to the disease  

 . ......... The Ebola virus increases through  ـ139

a)   the kidney and liver  

b)   the internal and external bleeding 

c)   counteracting the immune system responses 

d)   invading the lymph nodes and other organs  

  . ......... The death rate following Ebola disease  ـ140

a)   is definitely predictable depending on the affected area  

b)   is highly increased in the first few days of contraction  

c)   fails to be controlled under the current circumstances 

d)   could be controlled through proper care and therapy  
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 Part two: Vocabulary 
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Health problems of the poor people can only be ......... through proper strategies and measures  ـ141

taken by the government. 

a)   exaggerated b)   enhanced c)   complicated  d)   alleviated  

 .Regular sleep, eating patterns, and exercise help people ......... the bad effects of stress  ـ142

a)   intensify b)   counteract c)   prolong d)   imitate 

 In order not to involve your personal attitudes in the results, you need to be ......... when doing  ـ143

research. 

a)   disoriented b)   ignorant c)   impartial d)   biased   

  .University lecturers have the main role in ......... knowledge in all fields to the students  ـ144

a)   imparting b)   announcing c)   degrading d)   consuming 

  Although scientists have detected many secrets of the central nervous system, there are still  ـ145

some ......... points which need to be clarified. 

a)   transparent b)   obvious c)   evident d)   obscure 

 While taking your exam, you need to block ......... thoughts by concentrating on what you are  ـ146

doing. 

a)   constructive b)   intrusive c)   supportive d)   inspiring 

 .He was not able to cope with the stress and ......... of his job; therefore, he decided to retire  ـ147

a)   comfort b)   recreation c)   strain d)   tranquility 

 The health authorities have emphasized that priority should be given to the ......... which help the  ـ148

improvement of health in the country. 

a)   initiatives b)   compartments c)   obstacles d)   redundancies 

 Some people think that the most essential ......... for good managers is their organizational  ـ149

abilities. 

a)   associate b)   complication c)   repression  d)   attribute 

 Some bacteria are not responsive to antibiotic therapy because they have gradually developed  ـ150

......... to antibiotics. 

a)   existence b)   assistance c)   resistance d)   prevalence 
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 The lecturer was asked to steer the discussion back to the ......... topic of main importance by  ـ151

avoiding unrelated issues. 

a)   superficial b)   original c)   trivial d)   redundant 

 .The health providers are forced to answer any ......... the patients have about their treatment  ـ152

a)   queries b)   intimacies c)   contributions d)   modifications 

 The student received a lot of  ......... comments from his supervisor helping him improve the  ـ153

quality of his work.  

a)   disruptive b)   constructive c)   disappointing d)   debilitating 

  .The instructor advised students to avoid ......... by strictly following note-taking standards  ـ154

a)   frankness b)   truthfulness c)   plagiarism d)   precision 

 The Corona virus is a dangerous, highly ......... viral infection that can easily spread to other  ـ155

people. 

a)   transmissible b)   dismissible c)   ignorable  d)   valuable 

 Numerous theories have been ......... on the exact cause of Corona virus which is yet to be  ـ156

identified.  

a)   abandoned  b)   avoided c)   proposed d)   oppressed  

 .Prevention rather than treatment must be the first ......... of all those involved in health  ـ157

a)   census  b)   concern c)   burden d)   invention  

 .With simple ......... measures, the side effects of the lesions under the skin can be reduced  ـ158

a)   threatening  b)   destructive c)   preventive d)   obsessive 

 A damaging decline in blood products can cause huge ......... when caring for pregnant women  ـ159

with pre-existing medical conditions. 

a)   contributions  b)   profits c)   opportunities d)   challenges 

 We can keep away from infectious diseases by enhancing our ......... disease-causing  ـ160

microorganisms.  

a)   resistance to b)   assistance to c)   combination of d)   contraction of 

 موفق باشید


