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 DSM-5اختالالت سایکوتیک)روان پریشی( در 
 :اختالل اسکیزوفرنی -1

A : باشد(: 3یا  2، 1زیر)حداقل یکی از این موارد مورد  حداقل دو موردوجود  
 گویند. Iنشانه، نشانه های مثبت یا  4رفتار کاتاتونیک یا نامنظم. به این  -4گفتار آشفته، -3ادراک آشفته)توهم(،  -2افکار آشفته)هذیان(،  -1

ستی یا بی لذتی و بی تفاوتی) -3(، آلوجیابی تفاوتی عاطفی، فقدان گفتار))مثل IIسمپوم های منفی یا  -5 فقدان  (،آولیشنبی ارادگی یا بی خوا

(، کاهش توان کار و فعالیت، کناره گیری اجتماعی و آنهدونیا)کاهش ظرفیت ارضاااای هیيانی و کاهش توانایی تيربه لذ ابتکار و پایداری، 

 .اختالل در بروز جلوه هیيانی

B:  ماه ادامه دارد. 6عالئم حداقل 

 ماه. 6تا  1، زمان )هم نشانه های مثبت و منفی(اسکیزوفرنی A: مالک تایپیا اسکیزوفرنی  یا اسکیزوفرنی شکل اختالل اسکیزوفرنی فرم -2

 نشانه پس(. 4از  1ماه)حداقل  1نشان های مثبت دارند، حداکثر تا  یا گذرا: فقط کوتاه مد  روان پریشیاختالل  -3

 قطبی( 2فته هذیان و توهم بدون افسردگی عمده یا ه 2اسکیزوفرنی+ یا افسردگی عمده یا اختالل دو قطبی)حداقل  Aمالک  :اختالل اسکیزو افکتیو -4

 ماه. 1هذیان و حداقل  1: حداقل اختالل هذیانی -5

نام جدید اختالل پارانوئید مشترک، روانپریشی القایی، جنون دو نفره، جنون هذیانی در شریک زندگی فرد مبتال به اختالل هذیانی: اختالل  -6

 تحمیلی و دیوانگی دوتایی.

  IV-DSMی در زوفرنیاسکانواع 

سک -1 شفته)نامنظم، یزوفرنیاختالل ا سامان، آ سک ناب ست.  یسالگ 25و قبل از  زودرسغالباً آن  شروع : (یهِبه فرنی، نوجوان یزوفرنیا ا

ست و اغلب بر  منسيم نبودهها  آنهای  انیهذ ست بدنو پراکنده ا ست.  .متمرکز ا شکننده همراه ا سکیزوفرنی با یک شخصیت مرضی  این نوع ا

 روی آشکار به رفتارهای ابتدایی مهار گسیخته و سازمان نیافته وجود دارد. واپس

سکیزوفرنهای پارانوئید: -2 سکیزوفرنی  رایيترین ا سيم و پیچیدهبا هذیانهای  کهنوع ا سیب ارتباط دارند. معموالً در  مثل من  سنینگزند و آ

های هیيانی تر و از نظر قوای عقالنی، واکنشها غنیمنابع ایگو آن .پایدارترنددهد و ویژگی های متمایز کننده آنها در طول زمان، روی می باالتری

 بهتر از سایر انواع دیگر است. آنرا نشان می دهند. پیش اگهی  شناختی نقص. معموالً حالت عادی دارند و کمترین و رفتار پسرفت کمتری دارند

حرکت است و امکان دارد بین این حرکا  عيیب و غیرعادی است، که یا به شد  برانگیخته یا کامالً منيمد و بی اسکیزوفرنی کاتاتونیک: -3

 شبیه تر است. ختالل دو قطبیامتمرکز هستند. این نوع اسکیزوفرنی به  مرگ و تخریبدو حالت در نوسان باشد. هذیان های این افراد، اغلب بر 

  بندی کنند. توانند آنها را در یکی از انواعی که نام بردیم طبقه ها مخلوط هستند و متخصصان نمی نشانهاسکیزوفرنی نامتمایز: -4

سکیزوفرنی باقی مانده )بدون هذیان(: -5 شی  ا شانه های روان پری سکیزوفرنی، دیگر ن ، عدم توهم ،انیهذ)مثبت یا بارزمبتالیان به این نوع ا

این نوع اسکیزوفرنی برای بیمارانی  مانند کندی هیيانی و انزوای اجتماعی  را هنوز دارند. نشانه های منفی( ندارند ولی آشفته اریرفتار بس ایانسيام 

 .بکار می رود که مرحله فعال را پشت سر گذاشته اند

 است: DSM-IVبندی سایر انواع اسکیزوفرنی، که خارج از طبقه

یابد، تفکیک ماه دوام می 3این مفهوم از اسکیزوفرنی عمدتاً بر اساس طول مد  عالئم که کمتر از  )پسیکوز هذیانی حاد(:دلیرانبوفه -1

 شباهت دارد. DMS-IVدر  فرم اسکیزوفرنیشود. این تشخیص به اختالل می

شد، که تشخیصی اسکیزوفرنی وسیع تر بود. غالباً روی بیمارانی گذاشته می: این مفهوم زمانی بوجود آمد که تصور اسکیزوفرنی نهفته -2

 شد. هم نامیده می اسکیزوفرنی مرزیشوند. این سندرم سابقاً شناخته می اسکیزوئید یا اسکیزوتایپمبتال به اختالل شخصیت  امروز

 دارای ویژگی های زیر می باشد:

 ستند.افراد مبتال به این بیماری شدیدا بدحال نی .1

 افراد مبتال به این بیماری به ندر  دچار رفتار خاص یا اختالل در فکر می شوند. عالئم آنها پایدار نیست. .2

 تشخیص نهفته برای آن دسته افراد است که دچار اختال شخصیت مرزی، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی هستند. .3

 در گذشته این بیماری اسکیزوفرنی مرزی نامیده می شد. .4
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ته زمانی پیدا شد که معنای تشخیصی وسعیی از این اختالل در ذهن نظریه پردازان وجود داشت)مفهوم پردازی مفهوم نهف .5

 تشخیصی وسیع(.

یک حالت رؤیاگونه است که در آن بیمار ممکن است، عمیقاً گیج و حیران بوده و واقف به زمان و مکان نباشد.  حالت اونیروئید)رؤیایی(: -3

رؤیایی برای بیمارانی مورد استفاده قرار گرفته است که به بهای کنار گذاشتن درگیری با دنیای واقعی سرگرم تيربیا  اصطالح اسکیزوفرنیک 

 توهمی خود هستند.

 معادل اسکیزوفرنی پارانوئید است و برای سیر سریعاً رو به تباهی بیماری یا وجود سیستم هذیانی منظم بکار می رود. پارافِرنی: -4

این افراد با عالئم اضطراب فراگیر، انواع فوبی، دودلی نسبت به همه چیز و گاهی تمایال  جنسی آشفته  رنی شبه نوروتیک:اسکیزوف -5

به  مشخص می گردند. آنها برخالف بیماران مبتال به اختالال  اضطرابی، دچار اضطراب مواج آزاد بوده و به ندر  از اضطراب رهایی می یابند و

 تشخیص داده می شوند. مرزیامروزه، اختالل شخصیت   DSMار روانپریشی شدید شوند. براساس ندر  ممکن است دچ

مشخصه این اختالل، از دست دادن تدریيی و خزنده سائق ها و جاه طلبی ها می باشد. افراد  اسکیزوفرنی ساده)اختالل تخریبی ساده(: -6

و هذیان پایدار نیست، نشانه های منفی است: عالمت عمده این اختالل انزوا از اجتماع و  مبتال روان پریشی برجسته و بارز ندارند و در آنها توهم

 موقعیت مرتبط با شغل است.

شروع آن خزنده  بروز این نوع بیماری در کودکی است و تشخیص آن براساس عالئم بزرگسالی می باشد. اسکیزوفرنی با شروع زودرس: -7

 آگهی آن اکثرا ناخوشایند است. )تدریيی( و دارای سیر مزمن و پیش

می باشد.این اختالل از نظر بالینی با سالگی  45ی و شروع آن پس از مشخصه آن بارز بودن عالئم پارانوییداسکیزوفرنی با شروع دیرس:  -8

 هبود می یابند.اسکیزوفرنی قابل افتراق نیست. معموال در زن ها بیشتر است. افراد مبتال، با تيویز داروهای ضد روان پریشی ب

به دنبال دوره حاد اسکیزوفرنی می باشد. عالئم آن شبیه به عالئم با نوع باقیه ای و عوارض جانبی داروهای افسردگی پسا روان پریشی:  -9

 یابد کشی افزایش میرخ می دهد.در این بیماری خطر خوددرصد افراد اسکیزوفرنی  25ضد روان پریشی است. حالت افسردگی این بیماری در 

شامل برخی عالئم منفی اسکیزوفرنی و چند عالئم پایدار مثل افسردگی، توهم، عقب ماندگی ذهنی و اضطراب است.  اسکیزوفرنی نقصی: -10

معموالً متولد تابستان هستند، کمتر ازدواج می  اسکیزوفرنی نقصیگویند بیماران مبتال به  اسکیزوفرنی با عالئم مثبت را غیر نقصانی می

، سیر بیماری آنها شدیدتر، زمینه خانوادگی در آنها بیشتر و در نتیيه درمان سخت تر، حرکا  غیر ارادی نابهنيار بیشتر، تخریب شناختی کنند

 .بیشتر، عملکرد اجتماعی آنها ضعیف تر و افسردگی و خودکشی در آنها کمتر است. در مردها بیشتر است

 هذیان های نامتمایز 

ستند، عوض اعتقاد هذیانی بیمار، مبنی بر این که افراد دیگر )معموالً افراد نزدیک بیمار( با بدلسندرم کاپ کراس:  شیادی ه های خود که افراد 

 اند. کاپ گراس خطای ادراک همزاد ها را شرح داد.شده

بر این که دار و ندار، نیرو، قلب، روده و  عبار  است از اعتقاد هذیانی بیمار مبنی گرایی یا نیهیلیستیک(:سندرم کوتارد)هذیان نفی یا نیست

 خون خود را از دست داده است. 

وار شروع به دویدن کرده و بدون تبعیض به هر شود. بیمار دیوانهبه صور  حمال  ناگهانی و بدون انگیزه خشم وحشیانه ظاهر میسندرم آموک: 

 ی اشتغال ذهنی، در فکر فرو رفتن و افسردگی وجود دارد. رفتار یک دوره کند. قبل از اینانسان یا حیوانی که سر راه او باشد، حمله می

با هذیان بیمار مبنی بر این که آلت تناسلی وی در حال از بین رفتن است و موجب مرگ وی خواهد شد، مشخص است. این سندرم سندرم کورو: 

 شود. در بین ملل آسیای جنوب شرقی از جمله چین مشاهده می

 حساسیت شدید نسبت به ترس ناگهانی، اغلب همراه پژواک کالم، پژواک رفتار، اطاعا  اتومانیک و رفتار تيزیه ای. سندرم التا: 

ستری قطبی(: سکیموها دیده می سندرم پیبکوکتو)هی ضمن  2تا  1شود و با حمال  در بین ا ست. بیمار  ساعته بیمار )معموالً زن( مشخص ا

 کند. کند و صدای یک حیوان را تقلید میهای خود میاد کردن و دویدن و نابود کردن لباسحمله شروع به جیغ و د

محدود به برخی سرخپوستان است. شخص مبتال معتقد است که به ویتیگو غول آدمخوار( مبدل خواهدشد. بیمار پس سندرم ویتیگو)ویندیگو(: 

 ولع شدیدی برای خوردن گوشت انسان احساس کرده و ابراز نماید.    های طوالنی، ممکن است، دچار این هذیان شود واز گرسنگی

 اشاره به توهم آمرانه و دستوری دارد. سندرم وانگوگ:
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 )کنکور ارشد و دکتری(تست های بخش اختالالت روان پریشی
                                          ، کدام است؟راز نظر بلول یزوفرنیعالمت اسک نیتر یاساس  -1

 (تردید یا دودلی)ی( دوسوگرائ4 درخودماندگی( 3  ی( اختالل تفکر تداع2 اختالل در عاطفه  (1

                     ( خاص نوجوانان است؟یزوفرنیها)اسک یختگیکدام نوع روانگس -2

 ای( هبفرن4 ای( کاتاتون3 ( ساده 2  یاگونگیپارانو (1

                   کدام است؟ یزوفرنیمبتال به اسک مارانیب« توهم »  نیتر عیو شا نیمهم تر -3

 یی( چشا4  یی( شنوا3  ییای( بو2  یینایب (1

               ؟ هذیان های کدام نوع اسکیزوفرنی مبتنی بر تخریب و مرگ است -4

 دی( پارانوئ4 ای( کاتاتون3  ای( هبفرن2 ساده  (1

  شود؟  یم دیتاک یزوفرنی، بر نقش کدام دو عامل در اسکییانسانگرا - یلت وجودصاا دگاهیبراساس د -5

 و ابراز وجود یی(خودشکوفا4  یآرمان و خود ی( خودواقع3ی زندگ ی( اجتماع و معنادار2 خانواده و فرهنگ  (1

       ذکر شده است؟ یمنف یبه عنوان نشانه  DSMI-IVدر  یزوفرنیاسک یاز نشانه ها کیکدام -6

 یعاطف یتفاوت ی( ب4 یو مکان یزمان ی( گم گشتگ3 ( اختالل ادارک 2 (گفتار آَشفته 1

     در کجاست؟  یزوفرنیاسک یماریب أ، منشیزوفرنیمضاعف در مورد اسک یوابستگ ی هیبراساس فرض -7
 ( خانواده 4 ( جامعه 3  طی( مح2 فرد  (1

                                                                    است؟ هیشب ویدپرس -کیمان اختالل بهی زوفرنیاسک نوع کدام-8
 نامتفاو ( 4 نامنظم( 3 کیکاتاتون(2 دیپارانوئ(1

                                                                                                              کدام اختالل هستند؟ یستیز های چشم( از شاخص یبیتوجه مداوم و حرکات آرام دنبال کردن چشم )حرکات تعق -9

 ی( اضطراب4 ( اسکیزوفرنی3 ییدای( ش2 ی( افسردگ1

  ها در اسکیزوفرنی چه نام دارد؟                                                           ها یا تجربهسوء تفسیر ادراک -10

 سوگیری( 4 هذیان( 3 توهم( 2 اختالل روانی ا عاطفی( 1

  توانند مؤثرتر باشند؟           بخش قوی )آنتی پسیکوتیک( برای تسکین کدام عالئم میدر اسکیزوفرنی تجویز داروهای آرام -11

 نشانه های مثبت( 2 های خارج هرمی )اکستراپیرامیدال(نشانه( 1

 سوگیری( 4  های منفینشانه( 3

                                                                                                                                   های اصلی کدام اختالل است؟                        پریشی، بدون عالمت اولیه از ویژگیهای مثبت روانشروع ناگهانی با حداقل یکی از نشانه -12

 اختالل هذیان )پارانوئید(( 4 شیدایی )مانیا(( 3 اسکیزوفرنی( 2 روان پریشی کوتاه مد ( 1

 ؟سکیزوفرنیا حذف شده استوجود کدام نشانه برای تشخیص ا DSM-5در  -13
 توهما  شنوایی( 2  هاهذیان( 1

 توهما  درجه اول اشنایدری( 4  گفتار آشفته( 3

                             (95ارشد سراسری )                             از نظر کورت اشنایدر، فقدان عالیم درجه اول برای اسکیزوفرنی به کدام معناست؟ -14

          عدم وجود اسکیزوفرنی( 2  اسکیزوفرنی وجود( 1

 احتمال کم برای تشخیص اسکیزوفرنی( 4 احتمال زیاد برای تشخیص اسکیزوفرنی( 3

 (95ارشد آزاد )                                           پریشی کوتاه مدت چیست؟تفاوت اختالل اسکیزوفرنی فرم با روان -15

 پریشی کوتاه مد  آشفته نیست.روان( رفتار در اختالل 1

 ( طول دورۀ اختالل اسکیزوفرنی فرم کمتر از یک ماه است.2

 ( بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی فرم دچار سردرگمی طاقت فرسایی هستند.3

 پریشی کوتاه مد  کمتر از یک ماه است.( طول دورۀ اختالل روان4
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       :و ندرتاً توهمات وجود ندارد یعاد ریغ تیفیکاذب بدون ک دیعقا ستمیبه جز س ای اختالل هیچ نشانه نیدر ا -16

 فرمی زوفرنی( اسک2  یی( افسرده خو1
 مشترک یشی( اختالل روان پر4  یانی( اختالل هذ3

 (96)ارشد سراسری            شوند؟بر اساس کدام مورد، بیماران مبتال به اختالل هذیانی از بیماران اسکیزوفرنیک تفکیک می-17
 تفاوتی عاطفی در اسکیزوفرنی( فقدان بی2( وجود توهما  بارز در اختالل هذیانی                   1 
 ها در اسکیزوفرنی  ( غرابت هذیان4 ها در اختالل هذیانی( غرابت هذیان3

 های اختالل اسکیزوفرنی )جینائین( بیانگر اهمیت کدام عامل است؟ های دارای نشانهی تحقیق معروف در خصوص چهار قلونتیجه-18
 (97)ارشد سراسری                                                                                                                                                                                     

 ( تعامل پیچیده ژنتیک و محیط4 ( دوران تحول و رشد3 ی خانواده( محیط آشفته2 ( نقایص ژنتیکی و وراثتی1

 یشیپرروان اختالل کدام با ،«توهم ابیغ در یانیهذ حسادت» و« بودن بیتعق تحت» ،«یآزارشدگ» یهاانیهذ وجود -19

 (91دکتری سراسری )                                                                                                     کند؟یم مطابقت

 اسکیزوفرنی شکلی( 4 اسکیزوفرنی پارانوئید( 3 پریشی گذراروان( 2 هذیانی( 1

 صیتشخ نیترمحتمل نشود، مشاهده یگرید ینشانه یمنف یهانشانه از ریغ یزوفرنیاسک ماریب یفعل ینیبال جدول در یوقت -20

(91دکتری سراسری )ت؟                                                                                                            اس یزوفرنیاسک نوع کدام  

  نامتمایز( 4 ماندهباقی( 3 مزمن( 2 حاد( 1

 (93دکتری سراسری )     کدام بیان در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟                                                                           -21

 معروف است.« بازداری حسی»( نارسایی در توانایی فیلتر کردن عالئم شنیداری که به 1
 شناختی است.های روانی پدیدهعالم کند اسکیزوفرنی صرفاً در نتیيهی معتبری وجود ندارد که ا( هیچ نظریه2
 معروف است.« بازداری حسی»( نارسایی در توانایی فیلتر کردن عالئم دیداری که به 3
 تر است.های زیستی مهمپذیر ساختن فرد نسبت به اسکیزوفرنی از آمادگی( محیط خانوادگی در آسیب4

                                                 (93دکتری سراسری )                                                       تر است؟دوران کودکی کدام نوع توهم شایعدر اسکیزوفرنی  -22

 المسه( 4 چشایی( 3 بینایی( 2 شنوایی( 1

 (93دکتری آزاد )          رود.                                          ............... به شمار میپردازی اختالل در بیمار اسکیزوفرنیک، حاشیه -23
 تفکر( 4 رفتار( 3 سخن( 2 خلق( 1

مدار و یا خبرنگار تلویزیونی مستقیماً خطاب به اوست، دچار های یک سیاستاگر یک بیمار اسکیزوفرن معتقد باشد که گفته-24

 (93)دکتری آزاد                                 چه نوع هذیانی است؟                                                                                                           
 ( هذیان گزند4 ( هذیان ارجاع3 ذ( هذیان نفو2 ( هذیان گناه1 

آمدی ها هیجان ابزارشده، احساسات منفی انتقاد و درگیری عاطفی مفرط شایع باشد، غالباً چه پیهایی که در آنخانواده-25

 (93)دکتری آزاد     برای فرزند بیمار خود دارند؟                                                                                                
 ( انکار بیماری4 ( مهار بیماری3 ( عود بیماری2 ( فرونشانی بیماری1 

 بی لذتی و ،یجانیه یکند مانند هانشانه و عالئم یبرخ اما ندارد، را یشیپرروانو مثبت  بارز عالئم ،یزوفرنیاسک نوع کدام -26

                                                                        (95دکتری سراسری و  91ارشد )                                دهد؟یم نشان را یاجتماع یانزوا

 مانده( باقی4 ( کاتاتونیک3 نامتمایز( 2 ( آشفته1

 (96)دکتری سراسری                    است؟ یزوفرنیاسک اختالل دوم درجه و هیثانو عالئم از عالمت ای نشانه کدام بلولر دگاهید از-27
 ها( سست شدن تداعی4 ( دوگانگی احساس3 ( درخودماندگی2 ( توهم1 

 (96)دکتری سراسری                 ؟کدام تعبیر درست است (Illusian) ادراک یخطا فیتعر مورد در-28
 ( درک بدون محرک واقعی2  ( باور غلط و غیرمنطقی1 

 ( درک اشیاء از حوزه غیرمتعارف 4 ( سوء تعبیر درکی از محرک واقعی3 
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 (96)دکتری سراسری        است؟ اختالل کدام بارز ینشانه فرد، در عمل کی انجام ای و یعاطف ای یعقل ییدوسوگرا وجود-29
 ( هیستری4 ( وسواس3 ( اسکیزوفرنیا2 ( افسردگی1 

 (97)دکتری سراسری                                     دارد؟ نام چه حالت نیا است، جانیه یرونیب یتجل فاقد زوفرنیاسک ماریب کی-30

 ( افت عاطفی4 ارادگی( بی3 ( ناگویی2 ( فقدان لذ 1 

 (97)دکتری سراسری      است؟ درست اختالل کدام مورد در« نییپا به رو رانش» هینظر-31

 ای( تيزیه4 ( دوقطبی3 ( اسکیزوفرنی2 ( افسردگی1 

شود که فرد دهندة ناتوانی بیمار در انجام دادن یا تکمیل کردن کارهای هدفمند روزانه است و باعث میکدام عالمت نشان-32

 (98)ارشد  تفاوت شود؟ ها کامالً بیهای اجتماعی یا شغلی، انگیزة بسیار اندکی نشان دهد یا نسبت به آننسبت به فعالیت
 (Affective flattening)واکنشی هیيانی ( بی2 (Flat affect)عالقگی احساسی ( بی1 

 (Poor activity)( فقر حرکتی 4  (Avolition)انگیزگی ( بی3 

های اجتماعی، در کدام اختالل، هنگام شنیدن گفتار هیجانی در مناطق مغزی مربوط به خوداندیشی و حساس به موقعیت -33

 (98ارشد ) شود؟ سازی بیشتری مشاهده میفعال
 ( اسکیزوفرنی4 ( وسواس فکری3 ( اضطراب اجتماعی2 ( افسردگی1 

 (98)دکتری   های پیشانی افراد مبتال به اسکیزوفرنی، با کدام پیامد همراه است؟کاهش نسبی فعالیت در لوب-34
 های منفی( نشانه4 های مثبت( نشانه3 ( توهم2 ( هذیان1 

ها هستند، بیانگر کدام نشانة اختالل اسکیزوفرنی بیند، خودشان نیستند، بلکه همزاد آنگوید کسانی را که میوقتی بیمار می -35

 (98)دکتری  است؟ 
 وانگوک( 4 ( ژامه وو3 ( دژاوو2 گراس کاپ( 1 

 (98)دکتری  او کدام مورد است؟  ترین تشخیص برایشود؛ نزدیکهای مختلفی دچار توهمات شنیداری میبیماری در دوره -36
 ( شیدایی4 ( اسکیزوفرنیفرم3 ( دوقطبی2 ( اسکیزوافکتیو1 

 (99 دکتری) گیری از واقعیت در بیماران سایکوتیک، کدام است؟ عامل اساسی کناره -37
 گسیختگی خود( از هم4 ( درخودماندگی3 ( اضطراب2 ( افسردگی1 

 (99 دکتری) شود؟ تر برای سیر بیماری اسکیزوفرنی محسوب میآگهی مطلوبکدام شاخص، پیش-39
 ( پایین بودن سن در اولین دوره4 ( همبودی با اختالل خلقی3  ( شروع حاد2 ( مرد بودن1 

 پیش آگهی بد اختالل اسکیزوفرنی پیش آگهی خوب اختالل اسکیزوفرنی 

پایینشروع در سن  شروع در سن باال  

 نبود عوامل آشکار ساز واضح وجود عوامل آشکار ساز واضح

 شروع تدریيی و مستمر شروع حاد و ناگهایی

 بد بودن سابقه پیش مرضی خوب بودن سابقه پیش مرضی

 داشتن نشانه های عصبی وجود عالئم اختالال  خلقی بویژه افسردگی

 ازدواج نکرده، بیوه یا طالق گرفته متاهل بودن

 مذکر یا مرد بودن مونث یا زن بودن

 وجود عالئم منفی وجود عالئم مثبت

 ضعیف بودن نظام حمایتی قوی بودن نظام حمایتی

 سابقه آسیب دیدگی یا تروما در حدود تولد وجود سابقه اختالال  خلقی در خانواده

سال 3نبود هیچ گونه فروکش در    

 عودهای مکرر 

 سابقه تهاجم 
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 (99 دکتری)  اند؟کدام (Expressed Emotion)دهندة هیجان ابرازشده عناصر تشکیل-40
 ( هیيان منفی، ابراز هیيان، فقر2  ( افسردگی، خشم، استرس1 

 کاری بیماری( استرس، ترس از آبرو، پنهان4 ( انتقاد، خصومت، درگیری هیيانی3 

 (1400 )دکتری  ؟های اختالل در کدام قسمت فکر استاز نشانه (Circumstantiality)پردازی حاشیه -41
 ( محتوای فکر4 ( مالکیت فکر3 ( فرم فکر2 ( جریان فکر1 

 (1400 )دکتری  بیند، وی دچار کدام خطای ادراکی است؟ بیمار در اثر ترس عصای گوشة دیوار را به صورت ماری خزنده می -42
 المی( ک4 ( فضایی3 ( عاطفی2 ( تصویری1 

 (1401)ارشد آیند؟  دهنده عصبی به وجود میوری کدام انتقالو اسکیزوفرنی بیشتر به دلیل نارساکنش ADHDهای اختالل -43

 ( گابا4 ( دوپامین3 ( سروتونین2 ( کورتیزول1 

 (سام خانیان )تالیفی  ؟ توسط کدام نظریه پرداز مطرح شده است کیزوفرنیسندرم واکنش اسکمفهوم  -44

 ( لینگ4 ( مایر3 ( کراپلین2 ( بلولر1 

 (سام خانیان )تالیفی  آنچه هذیان بیماران اسکیزوفرنیک را از هذیانهای بیماران افسرده متمایز می کند، ....................... است. -45
 ا با خلق( ناهمخوانی آنه4 ( معطوف بر بدن بودن3 ( معطوف بر گزند و آسیب بودن2 ( همخوانی آنها با خلق1 

 (سام خانیان )تالیفی  از دست دادن مرزهای ایگو یکی از مفاهیم مرتبط با کدام مفهوم زیر است؟ -46
 هذیان شهوانی( 4 هویت کیهانی( 3 اختالل محتوای فکر( 2 توهم شنیداری( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  هستند؟طبق کدام نظریه درباره هذیان، این باورها تالشی برای کنار آمدن با استرس و اضطراب  -47
 بلولر( 4 سنتی( 3 نقیصه ای( 2 انگیزشی( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  هسته اصلی هذیان و توهم در اسکیزوفرنی چیست؟ -48
 آمادگی ژنتیکی( 2  تيارب حسی محیطی( 1 

 ناتوانی در کنار گذاردن محرکهای محیطی( 4  روان رنيور بودن فرد( 3 

توانند رویدادهای عمالً اتفاق افتاده را از رویدادهای اتفاق نیفتاده تفکیک کنند، به نقص در کدام اسکیزوفرن ها نمیاینکه  -49

 (سام خانیان )تالیفی  ؟پدیده بر می گردد

 نورون های آیینه ای( 4 نظار  بر خود( 3 نظار  بر واقعیت( 2 لوب گیيگاهی( 1 

 (سام خانیان )تالیفی   ؟شباهت دارد DMS-IVدر  اسکیزوفرنی فرمکدام سندرم زیر به به اختالل  -50

 پارافِرنی( 4 دلیران)پسیکوز هذیانی حاد(بوفه( 3 اونیروئید)رؤیایی(( 2 اسکیزوفرنی نهفته( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  برای سیر سریعاً رو به تباهی بیماری یا وجود سیستم هذیانی منظم بکار می رود:  -51
 ( پارافِرنی4 دلیران)پسیکوز هذیانی حاد(بوفه( 3 ( اونیروئید)رؤیایی(2 اسکیزوفرنی نهفته( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  چیست؟ DSMنام جدید اسکیزوفرنی شبه نوروتیک در  -52

 Iاختالل دوقطبی ( 4 اختالل افسردگی اساسی( 3 اختالل هویت تيزیه ای( 2 اختالل شخصیت مرزی( 1 

های ها و سمپتومهای مثبت اسکیزوفرنی مثل هالوسینیشنبیشتر با سمپتومکدام منطقه مغزی ی در فعالیت عصبی نابهنجار -53

 (سام خانیان )تالیفی  اختالل فکری رابطه دارد؟
 ( هسته پشتی داخلی تاالموس4 های پیشانیلُب( 3 های گیيگاهیلُب( 2 ( هیپوکامپ و بادامه1 

 (سام خانیان )تالیفی  برای ناقالن ژنتیک اسکیزوفرنی، کدام قابلیت را در آنها باال تشخیص داد؟کارلسون با مفهوم سوپرفرنیک  -54

 ( ادراک خیالی4 گراتفکر تداعی( 3 ( حافظه کوتاه مد 2 ( هوش انتزاعی1 
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 (سام خانیان )تالیفی  چیست؟ مهمترین عامل خودکشی در اسکیزوفرنی ها -55
 ( دوپامین باال4 هذیان و توهم( 3 یافسردگي اساس( 2 ( اعتیاد1 

  )تالیفی سام خانیان(  ؟اختالالت شخصیتی بیشترین عالئم اسکیزوفرنی را دارندکدام یک از  -56

 اسکیزوئید و مرزی( 4 اختالل افسردگی اساسی( 3 مرزی و ضداجتماعی( 2 اسکیزوتایپنمایشی و ( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  بیشتر در کدام زمینه می باشد؟ لوب آهیانه در اسکیزوفرنیعالئم مربوط به  -57

 المسه و درد( 4 حس چشایی( 3 کالم( 2 تفکر فضایی( 1 

 (سام خانیان )تالیفی  عالئم منفی در کدام اختالل زیر کمتر حضور دارند و وجود آنها نشانه پیش آگهی بد است؟ -58

 یزوفرنیاسک( 4 وافکتیوزیاسک( 3 کوتاه مد  روان پریشی( 2 فرم یزوفرنیاسک( 1 

  (سام خانیان)تالیفی    نام سابق کدام اختالل زیر روانپریشی واکنشی، هیستریک، فشاری یا روان زاد بود؟ -59
 یزوفرنیاسک( 4 وافکتیوزیاسک( 3 گذرا ( روان پریشی2 فرم یزوفرنیاسک( 1 

  (سام خانیان)تالیفی    ؟می شودمحسوب  اسکیزوفرنی فرمکدام گزینه جزء پیش آگهی خوب اختالل  -60
 ( کم بودن صفا  اسکیزوئید در دوره پیش مرضی2  ( وجود عالئم عاطفی1 

 ( وجود آشوب هیيانی و سردرگمی4  ( کندی عاطفی ناچیز3 

 (سام خانیان )تالیفیکدام اصطالح را اغلب مترادف با اسکیزوفرنی دارای پیش آگهی خوب و سیر کامال خوش خیم دانسته اند؟  -61
 فرم یزوفرنیاسک( 4 وافکتیوزیاسک( 3 هذیان ارجاع( 2 رواپریشی واکنشی( 1 

  (سام خانیان)تالیفی        ؟شبیه اختالل بوفه دلیران استکدام اختالل زیر  -62
 یزوفرنیاسک( 4 وافکتیوزیاسک( 3 گذرا ( روان پریشی2 فرم یزوفرنیاسک( 1 

  (سام خانیان )تالیفی   ؟نمی شودمحسوب  کوتاه مدت یشروان پری اختاللپیش آگهی خوب کدام گزینه جزء  -63
 ( وجود سردرگمی و گم گشتگی در حین روانپریشی2  ( وجود عالئم عاطفی1 

 ( کم بودن صفا  اسکیزوتایپ در دوره پیش مرضی4  ( کندی عاطفی ناچیز3 

  )تالیفی( ؟نام دیگر کدام  اختالل، اسکیزوفرنی با پیش آگهی خوب، اسکیزوفرنی فروکش یابنده و روانپریشی ادواری است -64
 ( خلقی4 ( اسکیزوفرنی غیرمعمول یا آتپیک3 گذرا ( روان پریشی2 ( هذیانی1 

  (سام خانیان)تالیفی       ؟ الل بوفه دلیران استشبیه اختکدام اختالل زیر  -65
 یزوفرنیاسک( 4 وافکتیوزیاسک( 3 گذرا ( روان پریشی2 فرم یزوفرنیاسک( 1 

 تر نسبت به اختالالت ....... هستند.بیماران اسکیزوافکتیو دارای پیش آگهی بهتر نسبت به اسکیزوفرنی و دارای پیش آگهی بد -66
  (سام خانیان)تالیفی 

 هذیانی-کوتاه مد  ( روان پریشی2 روان پریشی کوتاه مد -فرم یزوفرنیاسک( 1 

 تيزیه ای-( اضطرابی4  خلقی -( اسکیزوفرنی3 

  (سام خانیان)تالیفی   است..................... اگر توهم داشته باشند، کم و ناپایدار و همیشه از نوع افراد مبتال به اختالل هذیانی  -67
 ( شنوایی4 ( المسه3 ( چشایی2 ( دیداری1 

  (سام خانیان)تالیفی  برخالف هذیان های گزند و آسیب در اسکیزوفرن ها در اختالل هذیانی، هذیان دارای ...................... است. -68
 ( سردرگمی و گم گشتگی بیشتر2  ( وضوح، منطق و بسط کمتر1

  و عيیبی بیشتر ( غرابت4 ( وضوح، منطق و بسط سازمان یافته تری3 

  (سام خانیان)تالیفی    در کدام هذیان زیر خشونت به شکل خودکشی و دیگر کشی دیده می شود؟ -69

 ( شهوانی)کلرامبو یا اروتومانیا(4 ( عظمت)خودبزرگ بینی(3 ( حساد 2 ( گزند و آسیب1 

  (سام خانیان)تالیفی     است؟تعقیب گر مزاحم و رفتار متناقض گونه مربوط به کدام هذیان زیر  اصطالح -70
 (جنون عشقی( شهوانی)4 ( عظمت)خودبزرگ بینی(3 ( حساد 2 ( گزند و آسیب1 

  



موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس /انیسام خان دکتر /آسیب)مرضی( کارگاه نکته و تست درس  

 

  است. ونیقانو غیراز آن غیراخالقی و پخش آن این جزوه رایگان نیست، اگر از طریق موسسه فناوران توس خریداری نکرده اید، استفاده       8  

 

 

  (سام خانیان)تالیفی    ؟ستاوعاشق  قاًیمشهور، عم اریبسی را دارد که فرد انیهذ نیا ،مبتال در کدام هذیان فرد -71
 ( کلرامبو یا اروتومانیا4 ( عظمت)خودبزرگ بینی(3 ( حساد 2 ( گزند و آسیب1 

  (سام خانیان)تالیفی     کدام  هذیان نسبتاً نادر و معموالً پیش درآمد دوره افسردگی یا اسکیزوفرنی است؟ -72

 ( پیبکوکتو)هیستری قطبی(4 ( التا3 ( آموک2( سندرم کوتارد)نفی یا نیستی( 1 

  (سام خانیان)تالیفی         ؟کدام گزینه درباه سندرم التا صحیح است-74

وار شروع به دویدن کرده و بدون تبعیض به هر انسان شود. بیمار دیوانه( به صور  حمال  ناگهانی و بدون انگیزه خشم وحشیانه ظاهر می1 

 جود داردی اشتغال ذهنی، در فکر فرو رفتن و افسردگی وکند. قبل از این رفتار یک دورهیا حیوانی که سر راه او باشد، حمله می

 ( حساسیت شدید نسبت به ترس ناگهانی، اغلب همراه پژواک کالم، پژواک رفتار، اطاعا  اتومانیک و رفتار تيزیه ای2  

 کندکند و صدای یک حیوان را تقلید میهای خود می( بیمار ضمن حمله شروع به جیغ و داد کردن و دویدن و نابود کردن لباس3 

 ولع شدیدی برای خوردن گوشت انسان احساس کرده و ابراز نمایدی طوالنی هااز گرسنگی( بیمار پس 4 

 (سام خانیان)تالیفی          ؟نیستکدام گزینه زیر صحیح  -74
 ( اختالل هذیانی هم از اسکیزوفرنی نادرتر است و هم از اختالال  خلقی1 

 جنس مونث کمتر دیده می شود( دیرتر از اسکیزوفرنی شروع می شود و برخالف اختالال  خلقی در 2 

 ( به نظر فروید، هذیانها عالئمی از یک اختالل نیستند، بلکه بخشی از روند ترمیم اند. وی در این زمینه تأکید بر درون فکنی داشت.3 

 ( در تشخیص افتراقی اختالل هذیانی، نخستین گام، کنار گذاشتن بیماری های طبی به عنوان علل احتمالی است.4 

 (سام خانیان)تالیفی     های دفاعی افراد مبتال به اختالل هذیانی عبارتند از:کانیزم -75

 ( واکنش وارونه، انکار و فرافکنی2  ( سرکوبی، جابيایی و ابطال1 

 ( درون فکنی، سرکوبی و تيزیه4 ( واپس رانی، دلیل تراشی و واالیش3 

 . کدام گزینه جزء آنها نیست؟کندیم لیرا تسه یانیاختالل هذ شیدایپ ها تیموقع برخینورمن کامرون از دید  -76
 (سام خانیان)تالیفی 

 از اجتماع یریگکنارهو  گرانیاز جانب د یستیانتظار رفتار ساد شی( افزا1

 دهدیم شیرا افزا ینشخوار ذهنو سوء ظن حساد  و که  ییهاتی( موقع2

 ندیبیم گرانیخود را در د بیکه فرد معا ییهاتیموقعو  کاهنده احترام به نفس یهاتی( موقع3

 از اجتماع یریگکنارهو  مازوخیستیانتظار رفتار  شیافزا( 4

  (سام خانیان)تالیفی        پیش آگهی کدام یک از هذیان های زیر بدتر است؟ -77
 ( جسمانی4 ( حساد 3  ( عاشقانه2 ( گزند و آسیب1 

   (سام خانیان)تالیفی    شناسی کدام اختالل زیر مطرح شده است؟ سابقة وابستگی بیمارگون در سبب -78
 ( اسکیزوافکتیو4 ( هذیانی3 ( روان پریشی گذرا2 ( روانپریشی القائی1 

   (سام خانیان)تالیفی     توهم بینایی درباره بخش یا تمام بدن اشاره به کدام نوع روانپریشی دارد؟ -79
 ( خویشتن بینانه)اتوسکپی(4 ( پس زایمانی یا نفاسی3 گذرا ( روان پریشی2 ( تحرک یا حرکتی1 

   (سام خانیان)تالیفی     کدام نوع روانپریشی شبیه حالت مانیا یا برآشفتگی کاتاتونیک است؟ -80
 ( خویشتن بینانه)اتوسکپی(4 ( پس زایمانی یا نفاسی3 ( هیپوکینیک2 ( آکینتیک1 
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