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 یقروش تحق

 هاي زیر در مورد متغیرهاي یک پژوهش صحیح است؟کدامیک از گزینه ـ 1
  متغیرهاي کیفی هستند. ءهمه متغیرهاي گسسته جز الف)
  متغیرهاي پیوسته هستند. ءجزهمه متغیرهاي کمی  ب)
  متغیرهاي کمی هستند. ءجزهمه متغیرهاي نسبتی  ج)
   متغیرهاي نسبتی هستند. ءجزهمه متغیرهاي فاصله اي  د)

 صحیح است؟ »جامعه هدف«در نمونه گیري، کدام تعریف در مورد  ـ 2
  شوند.ها از بین آن انتخاب میجمعیتی که نمونه الف)
  جمعیتی که نتایج مطالعه قرار است در آن مورد استفاده قرار بگیرد. ب)
  شوند.هایی که از بین جمعیت مطالعه انتخاب مینمونه ج)
  جامعه اي که با اهداف مطالعه اعالم موافقت کرده و به مطالعه وارد شده اند. د)

ارائه نتایج حاصل از مطالعه به مسئولین و «ست از: ا بارتیکی از اهداف ذکر شده در یک طرح پژوهشی ع ـ 3
 ».ییاري در کودکان و کاهش بار ناشی از اختالالت بیناسگذاران در جهت بهبود غربالگري عیوب انکسیاست

 این هدف از کدام نوع است؟
 هدف کاربردي د) هدف تحلیلی ج) هدف فرعی ب) هدف اختصاصی الف)

ها انجام نفر از کودکانی که عمل جراحی کاشت حلزون براي آن 500اي در نظر است یک مطالعه مشاهده در ـ 4
شده است، به مدت ده سال از نظر کیفیت زندگی، عملکرد تحصیلی و وضعیت شنوایی مورد پیگیري قرار 

 گیرند. نوع مطالعه کدام است؟
 مقطعی د) نیکارآزمایی بالی ج) شاهديـ  مورد ب) هم گروهی الف)

 :بجزهستند،  informed consentهمه موارد زیر از اجزاي اصلی یک  ـ 5
 اطالع از بودجه طرح پژوهشی و مبلغی که به مجري و عوامل طرح پرداخت شده است. الف)
 کند و چه منافع یا ضررهاي ممکن است به او برسد.اطالع از اینکه در چه طرحی شرکت می ب)
 کننده موافقت آزادانه و به دور از هرگونه فشار خود را براي ورود به مطالعه اعالم کند.شرکت ج)
 تواند از مطالعه خارج شود.درك اینکه در هر زمانی بدون اینکه هیچ پیامد سوئی برایش داشته باشد، می د)

ها مطالعه، تا چه حد به جوامع دیگر به غیر از جمعیتی که نمونهها در یک نتایج به دست آمده از نمونه«اینکه  ـ 6
 به کدام گزینه مرتبط است؟ »از آن انتخاب شده اند؛ قابل تعمیم است؟

 بازآزمونـ  پایایی آزمون الف)
 پایایی درونی ب)
 روایی داخلی ج)
 روایی خارجی د)

تر براي اطمینان از اجرایی بودن مطالعه و رفع در ابعادي کوچک ولی صلیاي که کامال شبیه به مطالعه امطالعه ـ 7
 شود، چه نام دارد؟نواقص احتمالی انجام می

 pragmatic study د) panel study ج) pilot study ب) pre-test الف)
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هاي استان خوزستان انجام انشگاهمطالعه اي به منظور تعیین شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان پسر د ـ 8
اند. ماه گذشته حداقل یک نخ سیگار مصرف کرده 12این دانشجویان در  %5شد. نتیجه مطالعه نشان داد که 

 :بجز، عه و یافته گزارش شده، محتمل استهمه خطاهاي زیر در این مطال
 خطاي تصادفی الف)
 تورش اطالعات ب)
 خطاي مخدوش کنندگی ج)
 انتخابتورش  د)

ها به دیابت سال از ابتال آن 5خواهد شیوع اختالالت شبکیه در بیماران دیابتی که حداقل پژوهشگري می ـ 9
اقل درصد است. حد 10گذشته را بررسی کند. بر اساس مطالعات قبلی، شیوع اختالالت شبکیه در این افراد 

 ر است؟درصد تقریبا چقد 95درصد و سطح اطمینان  1ظر گرفتن دقت حجم نمونه مورد نیاز این مطالعه با در ن
 4000 د) 3600 ج) 400 ب) 360 الف)

هاي ژنتیکی مورد مورفیسمکودك سالم از نظر وجود تعدادي از پلی 1000کودك مبتال به ناشنوایی با  1000 ـ 10
 مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه کدام است؟

 اکولوژیک د) هم گروهی ج) شاهديـ  مورد ب) قطعیم الف)
 

 زبان و گفتار و یشناسیبآس

)، افراد داراي اختالل طیف اوتیسم در مقایسه با visual fixationدر تحقیقات انجام شده روي تثبیت بینایی ( ـ 11
 اجتماعی نشان داده اند؟افراد گروه کنترل، چه تفاوتی در مدت زمان صرف شده در رفتار 

 صرف زمان بیشتر در توجه به حرکات دست و پاي طرف مکالمه الف)
 صرف زمان کمتر در توجه به حرکات چشم خودشان ب)
 صرف زمان بیشتر در توجه به حرکات دهان طرف مکالمه ج)
 بیانگر خودشان تصرف زمان کمتر در توجه به حرکا د)

مراجعه کرده است. سواالت زیر  اوتیسماي و تکراري مشکوك به ساله با یک سري رفتارهاي کلیشه 8کودکی  ـ 12
پاسخ  .متمایز دهی )OCDاجباري (ـ  اختالل رفتار وسواسیرا از  اوتیسمتا  مپرسیرا در مصاحبه از مادر می

 است؟ OCD مبتال به که کودك مکنیمادر به کدام سوال زیر مثبت باشد، شک می
 دارد؟ و سازمان یافته ن در چیدن تکراري وسایلش نظم خاصآیا کودکتا الف)
 کند؟اي را دنبال میها، همیشه الگوي پیچیدهآیا در این چیدن ب)
 ، احساس آشفتگی عاطفی خاصی دارد؟رفتار اجباريآیا با دنبال کردن این  ج)
 براي او خوشایند و مطلوب است؟رفتار تکراري انجام آیا  د)
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در یکی راه اولیه برقراري ارتباطشان  و فرض کنید که در یک کالس حضور دارندرا  اوتیسمدو کودك داراي  ـ 13
حرکتی را بهتر  اسلوبتوانید کودك داراي . از روي کدام نشانه زیر میگفتار است و در دیگري حرکت

 شناسایی کنید؟
 کند.مشارکت میهاي اجتماعی بیشتر در روتین الف)
 شود.با همساالن وارد ارتباط می ب)
 پردازد.بیشتر به ارائه اطالعات جدید می ج)
 گیرد.با افراد مختلف ارتباط می د)

هاي اولیه کودکی است. کدام گزینه زیر در سال اوتیسمیک محقق در حال تهیه یک آزمون رفتار اجتماعی در  ـ 14
 اختالل طیف اوتیسم است؟نشانه کودکان 

 .دهدکودك رفتار لبخند اجتماعی را به طور باثبات نشان نمی الف)
 .سالگی متوجه بروز مشکل در کودك شدند 3والدین بعد از  ب)
 .توجه مشترك کودك در محدوده نمرات هنجار سن او قرار دارد ج)
 .دهدکودك اشیاءمورد عالقه خود را به دیگران نشان می د)

خواهد از یک هاي اجتماعی رسیده است. درمانگر او میبه مرحله درمان مهارت اوتیسمیک نوجوان داراي  ـ 15
 کنید؟روش مبتنی بر شواهد براي درمان این جنبه از اختالل او استفاده کند. کدام روش را توصیه می

 مدل دهی ویدیویی الف)
 هاي وانموديبازي ب)
 شخصی هايداستان ج)
 بازي سمبولیک د)

درمانگر  به دست آمده است.اوتیسم از کودك مشکوك به  »قورباغه«در نمونه زبانی بازگویی داستان  جملۀ زیر ـ 16
 اي باید به کودك بدهد؟کند و چه نمرهگویی را چک میکدام حوزه از داستان

 »ناراحت شد.پسربچه و قورباغه به هم نگاه کردند. او «
 به ازاي هر ارتباط معنایی یک نمره ـ معنا (تعداد اطالعات مرتبط به هم) الف)
 یک نمره به ازاي هر جمله پیچیده ـ نحو (تعداد جمالت پیچیده در داستان) ب)
 ضمیر مبهمیک نمره به ازاي هر  ـ انسجام (استفاده از ضمیر مبهم) ج)
 ي زمان فعلیک نمره به ازاي هر خطا ـ نحو (تعداد خطاي زمان فعل) د)

 4تا  2در سنین حدود ـ  ازجمله زبانـ  ساله با شکایت پسرفت چند جنبه از رشد کودکشان 4والدین کودکی  ـ 17
ها ناند. ظاهر کودك نشان دهنده ناهنجاري خاصی نیست. در مصاحبه با والدین، شک آسالگی مراجعه کرده 

ک یسال وجود دارد. درمانگر از والدین خواسته است که  2سال یا باالي  2ع مشکل در زیر نسبت به شرو
کرده  زنید این درمانگر بین کدام اختالالت شکاش بیاورند. حدس میویدیو از کودك قبل از تولد دو سالگی

 است؟
 و سندرم رت اوتیسم الف)
 آسپرگر و سندرم رت ب)
 کودکی و اختالل ارتباط اجتماعیاختالل عدم یکپارچگی دوران  ج)
 و اختالل عدم یکپارچگی دوران کودکی اوتیسم د)
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در نظر بگیریم تا راهی )» toolابزار («ها را بیشتر شبیه شود که آنباعث می کدام خصوصیت ابزارهاي ارزیابی، ـ 18
 ؟اوتیسمبندي براي طبقه

 هاي کالمی بسیار باال یا پایین مطالعه نشده است.طیف کودکان اوتیسم با توانایی )الف
 اند.گرفته شده نظر در و باال پایین هوش با اوتیسم داراي کودکان براي ب)
 از جمعیت کودکان عادي به عنوان هنجار براي کودکان اوتیسم استفاده شده است. )ج
 شده است. اجتماعی استفادهـ  هاي زبانیدر تهیه آیتم DSM-Vاز تعاریف رایج  د)

مبتنی بر هدف در اعضاء خانواده کودکان اختالل طیف  نتیجه تحقیقات در زمینه بررسی انجام رفتارهاي ـ 19
 اوتیسم چیست؟

 کودکان با رشد طبیعی در این رفتارها ندارند. هتفاوتی با اعضاء خانواد الف)
 .تحقیقات متفاوت استها نتایج به ابزار استفاده شده در پژوهش هبست ب)
 اء خانواده، نتایج متفاوت است.ضبه گروه سنی مورد مطالعه در اع هبست ج)
 این کودکان آسیب دیده است. هرفتارهاي مبتنی در هدف در اعضاء خانواد )د

 طیف اوتیسم است؟ماه، حاکی از این است که کودك مبتال به اختالل  12کدام نشانه زیر در یک کودك زیر  ـ 20
 فقدان اضطراب جدایی الف)
 وجود خنده اجتماعی ب)
 واکنش به اسم خود ج)
 درخواست براي بغل شدن د)

 تر از افراد طبیعی است؟طوالنی » )VOTشروع زمان آواسازي («هاي زیر، آرتريس در کدامیک از دی ـ 21
 ALSدر آرتري س دی الف)
 آرتري مختلطس دی ب)
 آرتري اسپاستیکس دی ج)
 آرتري آتاکسیکس دی د)

هاي مربوط به عملکردهاي ذهنی و هاي زیر، یادگیري زبان با انواع یادگیرياز نظریه کدامیکبر اساس  ـ 22
 شناختی مرتبط است؟

 Usage-based الف)
 Optimality ب)
 Homorganic ج)
 Government Phonology د)

 و Token Frequency هاي زیر، در رابطه باسه گزینه از بین گزینه Usage-basedبر اساس تئوري  ـ 23
 Type Frequency  .بجزصحیح هست: 

 باشد.به فراوانی وقوع واحدهاي جمله در متن مربوط می Token Frequency الف)
 باشد.میبه فراوانی وقوع واحدهاي کلمه در متن مربوط Token Frequency  ب)
 شود.سبی یک الگوي خاص مربوط مینبه وقوع  Type Frequency ج)
 کنند.تغییر میفشارهاي گرامري  باکمتر کلمات با بسامد باال Token Frequency در د)
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) Prosodyتغییرات گسترده نواي گفتار ( ”foreign accent syndrome“ با توجه به اینکه در بیماران مبتال به ـ 24
 ها چیست؟گزارش شده است، الگوي غالب در آن

 فرق دارد. یالگوي تغییرات نوا از شخصی به شخص الف)
 الگوي غالب کاهش و افزایش غیر عادي بلندي است. ب)
 هنگام زیر و بمی به عنوان الگوي برتر است.هافزایش ناب ج)
 ها کمتر دیده شده است.در دیرش سایشیتغییر  د)

 است؟ صحیح ERPکدام جمله در مورد  ـ 25
 شود.بار در یک بازه زمانی تکرار می 400یک پالریتی منفی است که  N400 الف)
 دهد.هاي خاص بر روي جمجمه نشان میهاي شناختی را در محلپردازش ERP ب)
 تر از افراد با درك باالست.زي با درك پایین مشخصدر افراد آفا N400 اثر  ج)
 را نیز نشان دهند. N400 توانند اثرضایعات فرونتال تحتانی و فوقانی می  )د

گردد. کدام ژانر گفتمان در شود و دالیلی براي حمایت از عقیده ابراز میاي بیان میدر یک گفتمان عقیده ـ 26
 جریان است؟

 Persuasive د) Procedural ج) Narrative ب) Descriptive الف)

 دهد؟می نشان را) (Optimality theory بهینگی نظریۀکدام گزینه ادعاي اصلی  ـ 27
 هاي زیربنایی ویژة کودك وجود دارد.محدودیت بازنمایی الف)
 زبان نظامی از قواعد جهانی متعارض است. ب)
 ند.هست ایندها بر نظام زبان حاکمقواعد و فر ج)
 بین قواعد حاکم بر زبان تعامل وجود دارد. د)

 باشد؟کدام گزینه در رابطه با منابع اصلی انرژي گفتاري براي صداها صحیح می ـ 28
 Voiced Vowels براي Quasi-Periodic Glottal Pulses )الف
 Stop-Affricative gapsبراي  Noise burst ب)
 Fricativeبراي  Turbulence noise ج)
 Affricativeبراي  Turbulence noise د)

 باشد؟کدام گزینه صحیح می Government Phonologyبر اساس نظریه  ـ 29
 کند.روابط حاکم را در سطح بازنمایی واژگانی تعریف می Projectionاصل  الف)

 کند.روابط حاکم را در سطح بازنمایی واجی تعریف می Projectionاصل  )ب
 باشد.) در ساختار هجا، واحدي پذیرفته شده در این نظریه میcodaدنباله ( ج)
 توانند روابط حاکمیتی ایجاد کنند.هاي غیرمجاور هستند که میاین موقعیت د)

 تري دارند؟نقش مهم morphosyntactic سازيیکپارچه فرایندهاياز مناطق مغزي در  کدامیک ـ 30
 شکنج تحتانی فرونتال و شکنج فوقانی تمپورال الف)
 شکنج تحتانی فرونتال و شکنج میانی تمپورال ب)
 شکنج میانی فرونتال و شکنج میانی تمپورال ج)
 شکنج میانی فرونتال و پل تمپورال د)
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 از ارکان کاربردشناسی است؟ کدامیکزیرمجموعۀ  Inference ـ 31
 Sensory د) Motor ج) Cognitive ب) Semiotic الف)

و به ترتیب » خوردخانم با چنگال کیک می«گوید ساله می 3به کودکان » با«محقق براي بررسی مفهوم ابزاري  ـ 32
 ال کیکدهد خانم با چنگچنگال وجود دارد، اما یکی نشان می هادهد که در آندو تصویر مقابل کودك قرار می

 خواهد در مورد درستی جملهخورد. از کودك میدهد خانم با انگشتانش کیک میخورد و دیگري نشان میمی
 قضاوت کند. محقق از کدام تکلیف در پژوهش خود استفاده کرده است؟

 Hearsay الف)
 Truth-value judgment ب)
 Sentence judgment ج)
 False -value hearsay د)

بیانگري  حرکت نوع چه از او دهد،می حرکت گفتار پروزديفردي موقع تعریف داستان دست خود را با تغییر  ـ 33
)gestureکند؟) استفاده می 

 Representational د) Conversation ج) Beat ب) Deictic الف)

 و شناسیرا براي پردازش واج Event- Related Potentialکدام گزینه به ترتیب از راست به چپ اجزاء  ـ 34
 دهد؟شناسی نشان میمعنی
 P600,N400 د) N400,MMN ج) MMN, P600 ب) P600, MMN الف)

 سنجد؟را می ساله کدام گزینه 3ارزیابی تعریف داستان، به شیوه زیر در یک کودك  ـ 35
ن ا تعییهاي داستان رشود بعد از درمانگر داستان را تعریف کند. درمانگر از قبل گزارهاز کودك خواسته می

 .نمایدمی مقایسه داستان هايگزاره با گفته به گفته کند سپس آن چه کودك گفته است رامی
 داستانطرح  د) حافظه داستان ج) گرامر داستان ب) کیفیت داستان الف)

گیري واژگان درکی است یا براي ارزیابی واژگان یک کودك فارسی زبان دو و نیم ساله، اولویت ارزیابی، اندازه ـ 36
 تري ذخیره واژگان کودك را برآورد کرد؟بیانی؟ نحوه ارزیابی چگونه باشد تا بتوان به طور دقیق

 اي رسمیهاستفاده از آزمون ـ واژگان درکی الف)
 هاي رسمیاستفاده از آزمون ـ واژگان بیانی ب)
 گزارش والدینـ  واژگان درکی ج)
 مشاهده کودكـ  واژگان بیانی د)

هاي مربوطه به طور مشخص مشکل داشته، قرار است ارزیابی ۀکودکی با تشخیص اختالل در خواندن که در هم ـ 37
ثرترین همزمان، معلم این کودك از درك ضعیف او در خواندن نیز شاکی است. مؤبرنامه درمانی دریافت کند. 

 شواهد چیست؟ برنامه درمانی براي این کودك بر اساس رویکردهاي مبتنی بر
 آموزش مستقیم آگاهی واجی و فونیکس و آموزش مستقیم و غیرمستقیم واژگان الف)
 نیکس و واژگانآموزش مستقیم فوو آموزش غیرمستقیم آگاهی واجی  ب)
 هاي حل مسئلهافزایش آگاهی واجی و درك متن و آموزش مستقیم استراتژي ج)
 هاي حل مسئلهآموزش مستقیم آگاهی واجی و واژگان همراه با آموزش استراتژي د)
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استفاده صیلی براي ارزشیابی کودکان و برنامه تح responce to intervention (RTI( از مدلاي مدرسه ـ 38
هایش در پیشرفت کند. از این مدرسه، کودکی به شما مراجعه کرده است که در مقایسه با همکالسیمی

رباره تحصیلی سرعت همانند دارد اما در مقایسه با همساالنش در سایر مدارس اینگونه نیست. قضاوت شما د
 کیفیت آموزش در این مدرسه چیست؟کودك و 

 نامناسب، نامناسب )د مناسب، مناسب )ج مناسب، ضعیف )ب ضعیف، نامناسب )الف

شود و درك بعضی از خواند، کودکش خسته میساله اش کتاب می 5مادري با شکایت این که وقتی براي کودك  ـ 39
شوید که هاي اولیه، متوجه میشعرها برایش سخت است، مراجعه کرده است. در سواالت مصاحبه و در ارزیابی

به  کودك به وزن و قافیه هم توجهی ندارد و در معرض خطر اختالل خواندن است. اگر مادر بخواهد او را
 شروع کند؟ response to intervention بهتر است با کدام سطح از مدلدبستانی بفرستد، پیش
 سطح چهارم )د سطح اول ج) سطح دوم ب) سطح سوم الف)

به ویژه در نحو و دستور زبان ـ  خواندن و نیز انشاءآموز نارساخوان کالس چهارمی دارید که در رواندانش یک ـ 40
 یککداما بمشکل دارد. اگر بخواهید روند رشد اختالل او را در آینده ترسیم کنید، در دوران دبیرستان  ـ آن

 شود؟از مشکالت زیر مواجه می
 گفتار اختالل روانی )الف
 یادگیري زبان دوممشکل  )ب
 واژه یابیمشکل توانایی  )ج
 اختالل تکاملی زبان د)

ر خواندن را نشان درباره ارتباط پردازش دیداري و ناتوانی د شدهانجام بندي نتایج تحقیقات کدام گزینه جمع ـ 41
 دهد؟می

 نی وجود ندارد.هیچ ارتباط علّی بین نقص در پردازش دیداري و نارساخوا الف)
 نقص در حافظۀ بینایی از دالیل اصلی نارساخوانی در نظر گرفته شده است. ب)
 هاي بینایی باید یکی از اجزاء اصلی غربالگري ریسک ناتوانی در خواندن باشند.تکلیف )ج
 حتماً بین انواع پردازش بینایی و مشکالت خواندن ارتباط مغزي وجود دارد. د)

 هاي زیر کاربرد دارد؟از بیماري کدامیکهاي در کاهش نشانه Hyperbaric oxygenation (HBO( ـ 42
 Mucositis د) Odynophagia ج) Xerostomia ب) Pseudoepiglottis الف)

گر نقش مداخله working memoryهاي مرتبط با هاي خارجی، کدام فاکتورها در پردازشدر یادگیري زبان ـ 43
 منفی را دارند؟

 syntactic variabilityو  phonological similarity الف)
 syntactic variability و semantic complexity ب)
 word lengthو  semantic complexity ج)
 phonological similarityو  word length د)

 هاي نحوي است؟به طور اختصاصی نشانگر پردازش ERPاز امواج زیر در  کدامیک ـ 44
 P600 د) N400 ج) P300 ب) N300 الف)
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 نقش دارند؟ Metaphorکدام مناطق نیمکره راست و بر چه اساس در پردازش  ـ 45
 ، بر اساس قابلیت تصور و حافظه اپیزودیکprefrontalو  precuneusمناطق  الف)
 یکه، بر اساس پردازش معنا و ادراك گفتارنو ور prefrontalمناطق  ب)
 هاي حسیو پاریتال، بر اساس قابلیت تصور و حافظه precuneusمناطق  ج)
 هاي اپیزودیک و حسی، بر اساس حافظهPrefrontalمناطق پاریتال و  د)

کنیم از چه ها و نیازهاي بیمار را در درمان لحاظ میلویت)، اوclient-centeredزمانی که به صورت بیمار محور ( ـ 46
 ایم؟مدلی کمک گرفته

 زبانیـ  مدل عصبی د) مدل اجتماعی ج) مدل تحریکی ب) مدل پزشکی الف)

 را) capabilities frameworkها (در رویکرد محیطی درمان آفازي، کدام مورد نقاط تمرکز چارچوب توانایی ـ 47
 دهد؟نشان می

 ها و توانشها و اهداف اثربخشی ارتباطی، فرصتغایت الف)
 هاي خاصها و تواناییهاي مرتبط با مهارتوسایل و روش ب)
 ها و اطرافیان اثربخشایجاد محیط ارتباطی مثبت با فعالیت ج)
 اثربخشی براي مراجع و شرکاي ارتباطی ـ هاي خودمهارت د)

) مراجعه کرده است. درمانگر نیاز به PPAبیماري توسط نورولوژیست با تشخیص اولیه آفازي اولیه پیشرونده ( ـ 48
 ؟نداردارزیابی کدام مهارت 

 حرکتی ـ ايآپراکسی ایده الف)
 انجام محاسبه ب)
 کپی کردن نقاشی ج)
 اجراي پانتومیم د)

) را در نظر گرفته است. ارزیابی کدام TLSفازي تکنیک درمان زبانی موضوعی (درمانگري براي فرد مبتال به آ ـ 49
 موارد زیر ضروري است؟

 نامیدن تصویر، بیان نوشتاري پیروي از دستورات، الف)
 خیر، تقلید حرکتی هاي بلیدرك خواندن، پاسخ ب)
 توصیف تصویر، ارتباط غیر کالمی، خواندن شفاهی ج)
 مله سازي، زبان اتوماتیکجتکلیف ، کالمی تکرار د)

بیمار مبتال به سکته مغزي به کلینیک مراجعه کرده است. اختالالت گفتار و زبان به حدي نیست که تشخیص  ـ 50
ي آفازي راحت باشد. همچنین اطالعاتی در مورد محل آسیب مغزي در دسترس نیست. راه تشخیص آفازي برا

 این بیمار چیست؟
 اطرافیان بیمار در مورد اختالالت ارتباطی پرسیده شود.از  الف)
 تواند کمک کند.می ICFبندي ارزیابی براساس طبقه ب)
 کند.هاي گفتار و زبان جزئی کفایت میوجود آسیب ج)
 پذیر نیست.بدون اطالعات جانبی و پزشکی امکان د)
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شما به عنوان درمانگر آفازي قصد دارید کیفیت زندگی فرد داراي آفازي را ارزیابی نمایید. براي این منظور از  ـ 51
SAQOL-39 گیرید. واده او کمک میکنید. به دلیل مشکالت زبانی و ارتباطی بیمار، از اعضاء خاناستفاده می

 چرا تفسیر اطالعات حاصله باید با احتیاط صورت گیرد؟
 تر عدم توافق زیادي وجود دارد.هاي انتزاعیکنند و در آیتمشدت اختالل را کمتر برآورد می الف)
 تر عدم توافق زیادي وجود دارد.هاي عینیکنند و در آیتمشدت اختالل را باالتر برآورد می ب)
 ود دارد.تر عدم توافق زیادي وجهاي انتزاعیکنند و در آیتمشدت اختالل را باالتر برآورد می ج)
 تر عدم توافق زیادي وجود دارد.هاي عینیکنند و در آیتمشدت اختالل را کمتر برآورد می د)

تواند براي بیماران مطالعات نشان داده اند که در بین داروهاي تجویزي براي درمان آفازي، بروموکریپتین می ـ 52
 چیست؟آفازي بروکا مؤثر باشد. به نظر شما علت 

 بر مهارت تکرار مؤثر است. الف)
 کند.لوب فرونتال را تحریک می ب)
 شود.باعث تحریک کل مغز می ج)
 شود.هاي زبانی میباعث بهبود مهارت د)

 غیرکالمی اپیزودیک را هراست در به یادآوري و تشخیص مربوط به حافظ هکرنیم هنقایص بیماران مبتال به ضایع ـ 53
 توان با کدام مشکالت زیر مربوط دانست؟می

 مشکالت مربوط به عملکرد اجرایی در سطح توجه و حافظه الف)
 اجزاي کالمی و غیر کالمی بین ارتباط برقراري درناتوانی  ب)
 بینایی یا مشکل در انتقال به حافظه ـ مسائل ادراکی ج)
 توجه یا مشکالت رمزگذاري ادراکی همشکالت اولی د)

رونده و مخرب در رفتار، شخصیت، قضاوت، ساله با مشکالت زیر مراجعه کرده است: تغییرات پیش 57بیماري ـ 54
 ؟تر استکدام تشخیص محتمل کارکرد اجتماعی و زبان.

 Vascular dementia (VaD) الف)
 Alzheimer’s disease (AD( ب)
 Dementia with Lewy bodies (DLB( ج)
 Frontotemporal lobar degeneration (FTLD( )د

) در فرد ADو بیماري آلزایمر () DLBدر یک کلینیک براي تشخیص میان دمانس با لوئی بادي ( ـ 55
 تواند ارزش تشخیصی باالتري براي درمانگر داشته باشد؟از موارد زیر می کدامیک کننده،مراجعه

 DLB نایی دروجود توهمات بی الف)
 AD فضایی در ـ هاي بیناییآسیب ب)
 DLB تدریجی شروع و پیشرفت ج)
 ADدر  هاي عملکرد اجراییآسیب د)
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ساله براي درمان لکنت به کلینیک مراجعه نموده است. درمانگر پس از ارزیابی، برنامه درمانی زیر را  25فردي  ـ 56
 برنامه مربوط به کدام روش درمانی است؟ براي وي درنظر گرفته است. این

هاي تعمیم گفتار بدون لکنت به موقعیتـ  آموزش خودارزیابی وضعیت طبیعی بودن گفتار ـ گفتار کشیده
 ابقاء گفتار روان ـ دیگر صحبت کردن در طول روز

 Fluency Rules الف)
 Comprehensive Treatment ب)
 Camperdown ج)
 Cognitive Behavior Therapy د)

ترین موقعیت صحبت کردن و کدام کدام گزینه پیچیده در تعیین سلسله مراتب موقعیت براي فرد لکنتی، ـ 57
 ترین است؟ساده
 صحبت کردن با دوست صمیمی ـ مصاحبه شغلی الف)
 مصاحبه شغلی ـ استفاده از تلفن ب)
 از تلفن استفادهـ  صحبت با کودکان در نخستین دیدار ج)
 استفاده از تلفن ـ مصاحبه شغلی د)

 کاهش از ناشی) در لکنت، initiation) و آغازگري (timingبندي (هاي جدید در مورد نقایص زماننظریه ـ 58
 ) کدام بخش است؟hypofunction( عملکرد

 Supplementary د) Paraventricular ج) Premotor  )ب Striatum الف)

ساله مبتال به لکنت گفته است:  20هاي خارج از محیط بالینی، به فرد بعد از کنترل لکنت در فعالیت درمانگر ـ 59
ار ب 2شود. شما ضروري است سالی به طور کامل ترخیص نمی فردهرگز  ،در افراد بزرگسال مبتال به لکنت«

 » .کنید دریافت درمانی نامهبر مورد در مراجعه کنید و مجدد جزئیاتی را
 درمانگر از چه روشی براي درمان این مراجع استفاده نموده است؟

 Easy stuttering د) Fluency rules ج) Fluency Plus ب) Camperdown الف)

دهد که سرعت می کودکی مبتال به لکنت به کلینیک مراجعه کرده است. درمانگر در خالل درمان به او آموزش ـ 60
ده ذف کشیگفتار را کاهش دهد، هر کلمه را یکبار بگوید (براي حذف تکرار) و کلمات را کوتاه بگوید (براي ح

 کند؟گویی). وي از چه تکنیک درمانی استفاده می
 Lidcombe program الف)
 Comprehensive treatment ب)
 Fluency Rules ج)
 Cognitive Behavior Therapy د)

 روان جاي به کند کمک که هدف این است ساله مبتال به لکنت، 10 کودك براي ،در کدام رویکرد درمانی ـ 61
 کند؟ برقرار ارتباط موثر طور به بتواند کردن صحبت

 Smooth speech with cognitive behavior الف)
 The fluency rules program ب)
 Comprehensive treatment ج)
 Lidcombe program د)
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در درمان کودکان مبتال به لکنت، براي افزایش ظرفیت روانی کودك، به ترتیب  gottwald بر اساس رویکرد ـ 62
 هدف اساسی و اهداف بینابینی کدام است؟

 افزایش مهارت زبانی کودك ـ آموزش والدین ـ رسیدن به روانی طبیعی الف)
 افزایش مهارت زبانی کودك ـ رسیدن به روانی طبیعی ـ هش استرس برکودكکا  )ب
 کاهش رفتارهاي تقال ـ افزایش هماهنگی حرکتی در تولید ـ تغییر الگوي تعاملی در خانه ج)
 افزایش هماهنگی حرکتی در تولید ـ کاهش استرس برکودك ـ رسیدن به روانی طبیعی د)

 شود؟ل، لکنت از تعامل عوامل ارتباطی، زبانی، هیجانی و حرکتی ایجاد میدر کدام مد ـ 63
 Communication-emotional الف)
 Direct- indirect ب)
 Implicit- explicit ج)
 Emotion-social د)

 نقص در کدام فرایند است؟هاي تلفظی کودکان سندرم داون ثباتیعلت بی ـ 64
 phonological programming الف)
 motor programming ب)
 phonological planning ج)
 motor planning د)

 است؟ نادرست، )CASمبتال به آپراکسی دوران رشد ( گزینه در خصوص خطاهاي گفتاري کودکانکدام  ـ 65
 Syntagmatic errors in severe cases الف)
 Inability to maintain syllabic integrity ب)
 Paradigmatic errors in less-severe cases ج)
 Omissions lower than other speech error types د)

 دهند؟بندي اختالالت گفتار میتري براي روند طبقههاي زیر تبیین کاربردياز تئوري کدامیک ـ 66
 هاواجی در زبان هاي زبانی و تبیین تکامل توجه به همگانیتئوري بهینگی به دلیل  الف)
 هاي هنجار الگوهاي خطاتئوري خطی، به دلیل سهولت استفاده از داده ب)
 هاي اکوستیک فونتیک داردکیدي که بر ویژگیابه دلیل تSonority ي تئور ج)
 داردهاي سوپراسگمنتال کیدي که بر جنبهاتئوري غیرخطی به دلیل ت د)

 کدام مناسب  یخیر واجی، اقدام درمانادرصد، با تشخیص افتراقی ت 50ساله با وضوح گفتار  5در مورد کودك  ـ 67
 است؟

 تقابل واجی رویکرد  شروع درمان زبان بنیاد با تکیه بر الف)
 کل کلمه رویکرد  شروع درمان زبان بنیاد با تکیه بر ب)
 ماه و ارزیابی مجدد 3انداختن درمان براي مدت به تعویق  ج)
 ماه و ارزیابی مجدد 6به تعویق انداختن درمان براي مدت  د)
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 است؟ شده فهرست درست واجی مداخالت براي  superordinateهاي در کدام گزینه ویژگی ـ 68
 systemic properties, markedness, productive phonological knowledge, complexity )الف
 developmental acquisition norms, stimulability, consistency of errors, complexity ب)
 productive phonological knowledge, complexity, stimulability, consistency of errors ج)
 developmental acquisition norms, systemic properties, markedness, relationships د)

 :بجز ،ها مناسب هستندثبات تمام شاخصدر بررسی اثربخشی درمان در کودکان با اختالل واجی بی ـ 69
 Whole word correctness الف)
 Whole word complexity ب)
 Whole word variability ج)
 Percentage of consonant correct د)

 ؟شودهاي زیر در یک زبان سبب بهبود آن در زبان دیگر مینقص از  کدامیکدرمان  ـ 70
 ریزي آوایی حرکتیدر طرح  نقص الف)
 شناختینقص در انتزاع قواعد زبان ب)
 شناختیهاي واجنقص در بازنمایی ج)
 نقص در تقابل واجی د)

از انواع الکترودهاي زیر در ثبت فعالیت عضالت حنجره، زبان، نرم کام و حلق در حین حرکات طبیعی  کدامیک ـ 71
 کاربرد دارد؟

 Rigid Needle الف)
 Bipolar Hooked-wire ب)
 Fine wire electrode ج)
 Skin electrode د)

 . آن گزینه کدام است؟است گیري آنعملکرد آواسازي و یا اندازهارتباط با هاي زیر، یک گزینه بیاز بین گزینه ـ 72
 است.هاي انسدادي و چاکنایی شاخص معتبر یکپارچگی عصبی سیستم آواسازي خوانهم يدیادو الف)
 اي یا تنفسی مربوط به مشکالت تولیدي موثر است.در تشخیص عوامل حنجره  s/zنسبت  ب)
 شدت در مقابل محدوده فرکانس آواسازي کاربرد دارد.پنوموتوگراف جهت تعیین محدوده  ج)
 فونوتوگرام جهت تعیین محدوده شدت در مقابل محدوده فرکانس آواسازي کاربرد دارد. د)

 یک وي چه هست؟ژکاهش دما باعث بهبود عملکرد عضالت گفتاري فرد شده است. به نظر شما بیماري نورولو ـ 73
 Moyamoya الف)

 Myasthina gravis )ب
 Mobius syndrome ج)
 Multiple Sclerosis د)
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 کند؟می هدایت  سندرم کدام تشخیص به را شما ساله4 پسر یک در زیر بالینی هاينشانه ـ 74
 ، مشکالت تغذیه و بلع در تاریخچه پزشکی،دیس آرتري فالسیدون در دو سوم قدامی زبان، یفاسیکوالس

 در تولید صداهاي دولبی و لب دندانی، رفتارهاي اوتیستیکمشکل 
 Rett syndrome الف)
 Mobius syndrome ب)
 Worster-Drought ج)
 Landau-Kleffner د)

 باشد؟کدام گزینه در رابطه با بررسی الگوهاي درکی گفتار صحیح می ـ 75
 است.ژي دیسلکسی مؤثر در تعیین اتیولو McGurk effect پارادایم الف)
 سازي سرعت و گوینده مؤثر است.در تبیین نرمال McGurk effect پارادایم ب)
 کند.عمل می Cross-Modalبه صورت پارادایم یکپارچگی  McGurk effect ج)
 کند.در سنین قبل از دبستان به طور کامل رشد می McGurk effect د)

 باشد؟ها صحیح میخوانموج اسپکتروگراف، کدام گزینه در رابطه با دیرش همبر اساس شکل  ـ 76
 است. ms 150معموالً بیشتر از   )Stop closureدیرش مرحلۀ گیرش صداهاي انسدادي ( الف)
 هاي نادقیق باشد.خواناي از همتواند مؤلفه)، میVOTهاي زمان شروع آواسازي (ناهنجاري ب)
 دهد.در گفتار دیس آرتریک طوالنی شدگی و نه کوتاه شدگی نشان می هاخواندیرش هم ج)
 کمتر از صداهاي انسدادي است.  ) در صداهاي سایشیVOTمدت زمان شروع آواسازي ( د)

 باشد؟صحیح می Visuomotor trackingکدام گزینه در رابطه با ارزیابی حرکات زبان با استفاده از  ـ 77
 شوند.بینی با مشکل روبه رو نمیبیماران داراي آپراکسی در اجراي اهداف حرکتی قابل پیش الف)
 بینی ضعف دارند.بیماران آفازي انتقالی در اجراي اهداف حرکتی قابل و غیر قابل پیش ب)
 بینی مشکل دارند.بیماران دیس آرتري آتاکسیک در اجراي اهداف حرکتی قابل و غیر قابل پیش ج)
 بینی ضعف دارند.یماران آفازي انتقالی فقط در اجراي اهداف حرکتی غیر قابل پیشب د)

 ها چه اندازه است؟هاي طیفی صداهاي گفتاري مثالً واکهگیرياندازهحدود پنجرة زمانی  ـ 78
 ثانیهمیلی 50تا  30نسبتاً بزرگ و بین  الف)
 ثانیهمیلی 50تا  30نسبتاً کوچک و بین  ب)
 ثانیهمیلی 100تا  50نسبتاً بزرگ و بین  ج)
 ثانیهمیلی 100تا  50نسبتاً کوچک و بین  د)

 م کدام دیس آرتري غالب است؟ئعال Vascular Dementia  در ـ 79
 اسپاستیک د) هایپوکینتیک ج) آتاکسیک ب) فالسید الف)
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تحت درمان است. پس از آموزش مفهوم  »به گام براي اصالح خطاهاي جبرانی در تولیدگام «کودکی با روش  ـ 80
رست و هاي تولیدي انجام شد. اکنون براي قدم بعدي، کدام تمرین دجریان (فشار) هوا، افزایش حرکت اندام

 مطابق این برنامه است؟
 ها را تولید نماید.درمانگر با اغراق در حرکات دهانی واکه الف)
 یا تکی آموزش داده شود. /h/ترین صدا همراه با آسان ب)
 به کمک آینه و مشاهده جایگاه باشد.  /L/آموزش صداي ج)
 تر استفاده شود.از روش چند حسی در آموزش صداهاي ساده د)

 خروج هوا /s/ - /f/ گفتار یک فرد با سابقه شکاف کام، با دقت بررسی شد. تنها در دو صداي  ـ 81
 )nasalance emissionتواند باشد؟) وجود داشت. دلیل این موضوع چه می 

 صورت اتفاقی رخ داده و قابل توجه نیست.ه ب الف)
 در جلوي سخت کام فیستول وجود دارد. ب)
 رفتارهاي عادتی و یادگرفته شده است. ج)
 مشکل باقیمانده از یک جراحی ناقص هست. د)

 شود؟هاي صوتی میدچار چه عادت  Nasalance distortionمبتال به شکاف کام براي پوشاندن و مخفی کردن  کودك  ـ 82
 High pitch & forced الف)
 Weak & aspirate ب)
 Prolonged & Loud ج)
 Syllabic & Low د)

کام (از سمت بینی با دیواره حلق) با ابزار ) نرمclosure forceدر یک پژوهش با قصد بررسی قدرت انسداد ( ـ 83
 تا هوا فشار  Lowهاي کنید که براي باز شدن انسداد کامل در واکهبینی میمناسب این کار انجام شد. پیش

 یابد؟ افزایش باید آب، مترسانتی چند
 7حدود  د) 12حدود  ج) 20تا  15بین  ب) 22بیش از  الف)

) در یک زبان جدید بررسی شود، با توجه به velumکام (چنانچه نیاز باشد تا بیشترین مقدار باال رفتن نرم ـ 84
 د؟شوتحقیقات انجام شده، کدام واکه(ها) پیشنهاد می

 Closed-mid vowels الف)
 Mid-front vowel ب)
 High vowels ج)
 Back vowels د)

اي که شکاف کام وي با موفقیت و در زمان مناسب جراحی شده است، ماهه 14گفتار براي کودك آسیب شناس  ـ 85
 چه اقدامی را براي درمان اختالل گفتاري پیشنهاد خواهد کرد؟

 و تحت نظر گفتار درمانگر توسط خانوادهبرنامه تحریک گفتار و زبان  الف)
 ماه بعد 6ه در ارائه مشاوره خانوادگی، زبانی و گفتاري و مراجع ب)
 ماه آینده 3تا  2ریزي براي شروع درمان مستقیم در برنامه ج)
 هاي زبانیشروع گفتار درمانی مستقیم و بررسی ماهانه توانایی د)
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قرار گرفت. آسیب شناس گفتار در حین مشاهده  »سینه فلوروسکپی«یک بیمار در حین خواندن متن تحت  ـ 86
 تواند باشد؟باشد. شواهد مورد ادعا چه میکام دریافت که بیمار مرد میشواهد و مشاهده نرمتصاویر، از 

 کام و کنار دیواره حلق خط راست بود.تماس نرم الف)
 بود. زیادکام و دیواره خلفی وسعت ناحیه تماس نرم ب)
 کام و دیواره خلفی صاف بود.تماس نقطه میانی نرم ج)
 حاد بود. ۀدیواره خلفی با زاویکام به ل نرماتصا د)

 »خستگی صوتی«کند که سال تحصیلی گذشته دچار یک آموزگار دبستان در مهر ماه مراجعه نموده است و اظهار می ـ 87
یجاد شده و اکنون آن مشکل رفع شده است. حال به دنبال راه حلی است که با شروع سال تحصیلی مشکل دوباره ا

 ي نظر گفتاردرمانگر را در مورد استراحت صوتی پرسید. پاسخ گفتاردرمانگر چه خواهد بود؟نشود. و
 شود.هاي صوتی توصیه میفقط در زمان انجام جراحی چین الف)
 این روش اکنون منسوخ شده و براي مشکل شما کاربرد ندارد. ب)
 اي اجرا شود.دقیقه 20-15هاي کوتاه، مثال به شکل زمان ج)
 .کامل باشد و )روز در هفته 2(هاي هفتگی دوره صورت به )د

کند، استفاده از کدام مفهوم در جهت ریلکس کردن فک مفیدتر در درمان بیماري که با فک بسته صحبت می ـ 88
 بوده و ارجح است؟

 فک را پایین نگه دارید. الف)
 در دهان فضا ایجاد کنید. ب)
 فک را حرکت دهید. ج)
 دهان را زیاد باز کنید. د)

 استفاده نماید. ماساژ را از کجا باید شروع نماید؟   Cricumlarngealدرمانگري قصد دارد از روش ماساژ  ـ 89
 Bilateral Strap  muscles الف)
 Middle to end of  SCM ب)
 Region of the hyoid bone ج)
 Cricothyriod  one  by one د)

 است؟ تأثیربیهاي صوتی (و یا حداقل کاهش تعداد دفعات جراحی) کدامیک از موارد زیر براي درمان پاپیلوماي چین ـ 90
 Voice therapy د) Indol-3Carbinol ج) Cidofovir ب) Cabbage الف)

 تشکیل شده است؟) عمالً از چند عضله IAماهیچه اینترآریتنوئید ( ـ 91
 یک د) دو ج) سه ب) چهار الف)

 شود؟اي برداشته میهاي یک خواننده حرفهدر چه حالتی لوزه ـ 92
 اولویت با برداشتن لوزه در تورم و عفونت ویروسی الف)
 خودداري از برداشتن هر دو لوزه در هر شرایطی ب)
 در هر بار عفونتصورت موقتی ه تخلیه لوزه با ساکشن ب ج)
 بروز شش بار عفونت باکتریایی شدید در یک سال د)
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به صورت کلی آسیب دیده است، در  »دامنه ارتعاش«احتمال اینکه در الرینگو استروبوسکپی، مشاهده شود که ـ 93
 کدام ضایعه بیشتر از بقیه است؟

 طرفهندول دو  د) طرفهیکندول  ج) اسکار ب) کیست الف)

و زبان پخش شد.   براي تعدادي آسیب شناس گفتار GRBASیک نمونه صوتی براي ارزیابی ادراکی بر مبناي  ـ 94
 است؟ غیر قابل قبول و غیر منطقیها نتیجه ارزیابی خود را نوشتند. کدامیک از موارد زیر آن

 G0-R0-B0-A0-S0 الف)
 G0-R0-B2-A0-S3 ب)
 G1-R0-B1-A0-S3 ج)
 G2-R0-B1-A1-S1 د)

 ها علت اختالل بلع، رفتاري است؟در کدام گزینه ـ 95
 Taste aversion د) Choanal atresia ج) Pagoclone ب) Dementia الف)

 بوده است؟ تربر اساس شواهد در بیماري که بخشی از فک باال برداشته شده است، کدام درمان موفق ـ 96
 One part obturator الف)
 Osseointegrated  implant ب)
 Toped obturator ج)
 Closed face trays د)

 درمانگر مقدار اندکی مواد غذایی را روي زبان کودك گذاشت. وي قصد ارزیابی کدام رفلکس را دارد؟ ـ 97
 Bite reflex الف)
 Suck reflex ب)
 Rooting reflex ج)
 Tongue protrusion reflex د)

 صحیح ،درمانگر قصد دارد حرکت عمودي حنجره را در طی بلع بزاق ارزیابی نماید. جاگذاري کدام انگشت ـ 98
 است؟

 The index finger on the submandibular muscles الف)
 The middle finger below the thyroid notch ب)
 The ring finger on the second tracheal ring ج)
 The small finger under or on the cricoid  )د

 ها براي نگهداري لقمه (بولوس) و شکل دهی به آن نقش دارد؟کدامیک از اعصاب زیر در حفظ تونوس ماهیچه ـ 99
 دوازدهم د) ازدهمی )ج نهم ب) هفتم الف)

 اند، کدام روش درمان توصیه شده است؟در بیماران مبتال به اختالل بلع که به شکل قابل توجهی حس خود را از دست داده ـ 100
 Effortful swallow الف)
 Supraglottic swallow ب)
 Mendelsohn maneuver ج)
 Shaker head raise د)

 موفق باشید
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