
 مهم ترین علت ابتالی کودک به سندرم داون کدام است؟

 الکلیسم مادر (1

 ☑ سن باالی مادر (2

 سوتغذیه مادر (3

 بیماری عفونی مادر (4

  

 سندرم داون با کدام یک از بیماری های زیر ارتباط باالیی دارد؟ 

 پارکینسون (1

 ☑ آلزایمر (2

 کره هانتینگتون (3

 مالتیپل اسکلروزیس (4

  

احساس خال و پوچی، افکار پارانونیدی گذرا و عدم کنترل خشم ویژگی کدام اختالل  

 شخصیت است؟

 نمایشی (1

 ☑ مرزی (2

 اسکیزوتایپی (3

 ضد اجتماعی (4

  



تکانش گری و دوره های افسردگی در بیماران مبتال به اختالل مرزی با نابهنجاری کدام  

 انتقال دهنده رابطه دارد؟

 ☑ سروتونین (1

 دوپامین (2

 گلوتامات (3

 نوراپی نفرین (4

  

 اختالل شخصیت مرزی با کدام اختالل شخصیت بیشترین همپوشی را دارد؟ 

 نمایشی (1

 وابسته (2

 ☑ ضد اجتماعی (3

 پارانونید (4

  

 داروهای ضد تشنج در درمان کدام اختالل شخصیت به کار می روند؟ 

 ضد اجتماعی (1

 اسکیزوتایپی (2

 ☑ مرزی (3

 وسواسی (4

  



برای تشخیص اختالل بولیمیا، رفتارهای پرخوری و تصفیه حداقل چند بار باید رخ 

 دهند؟

 ☑ یک بار در هفته به مدت سه ماه (1

 سه بار در هفته به مدت شش ماه (2

 یک بار در هفته به مدت شش ماه (3

 دو بار در هفته به مدت سه ماه (4

  

 کدام است؟ رایج ترین اختالل همزمان با بولیما

 وسواس (1

 ☑ افسردگی اساسی (2

 مصرف مواد (3

 اختالل شخصیت مرزی (4

  

 کدام اختالل شخصیت شیوع باالیی در اختالالت خورد و خوراک دارد؟

 هیستری (1

 ☑ مرزی (2

 ضد اجتماعی (3

 وابسته (4

  



  

 وجه تمایز آنورکسیای غیر معمول از اختالل آنورکسیا چیست؟

 جبرانیعدم رفتارهای  (1

 ☑ حفظ وزن نرمال (2

 دورهه های پرخوری متعدد (3

 قطع عادت ماهیانه (4

  

 ؟نیست DSM-5 کدامیک جزو طبقه اختالالت خورد و خرواک در

 پیکا (1

 آنور کسیا نوروزا (2

 ☑ خورد و خوراک کودکان (3

 نشخوارگری (4

  

 اختالل پیکا با کدام ویژگی مشخص می شود؟

 دهان و جویدن دوباره آنبرگرداندن غذا به  (1

 ☑ خوردن مواد غیر غذایی (2

 خوردن مواد غذایی انتخابی و محدود (3

 اجتناب از غذا خوردن (4

  



 کدام اختالل در دختران شایع تر از پسران است 

 اختالالت دفعی (1

 اختالل یادگیری خاص (2

 اختالالت تیک (3

 ☑ اختالالت افسردگی (4

  

 ال به نوشتار پریشی فضایی غلط است؟کدامیک درباره کودک مبت 

 سرعت ضرب گیری با انگشتان عادی است (1

 هجی کردن شفاهی کودک عادی است (2

 نقاشی کودک بسیار بد است (3

 ☑ .می تواند متن را نسبتا خوب کپی کند (4

  

 در کدام نوع دیسگرافیا هجی کردن شفاهی کودک دچار مشکل است؟ 

 فضایی (1

 حرکتی (2

 ☑ دیسلکسیک (3

 مضاعف (4

  

 ADHD با کدام یک از اختالالت زیر باالترین میزان همپوشی را دارد؟ 



 افسردگی (1

 ☑ سلوک (2

 ارتباطی  (3

 یادگیری (4

  

 ؟نیستصحیح  DSM-5 در ADHD کدام یک درباره نشانه های تشخیصی اختالل 

 .ماه حضور داشته باشند 6حداقل به مدت  (1

 ☑ .شده باشند سالگی شروع 21از  (2

 .موقعیت مشاهده شوند 1حداقل در  (3

 هیچ کدام (4

  

 در کدامیک از اختالالت زیر تولید مرحله ای اصوات و کلمات دجار مشکل است؟ 

 اختالل آواهای گفتاری (1

 ☑ اختالل سیالی کالمی (2

 اختالل زبان (3

 اختالل یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی (4

  

 در کدامیک از اختالالت زیر نابهنجاری است؟ BGT مدار حرکتی 

 اختالل آواهای گفتاری (1



 ☑ اختالل سیالی کالمی (2

 اختالل زبان (3

 اختالل یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی (4

  

 روش ) فیدبک شنیداری تغییر یافته ( برای درمان کدام اختالل استفاده می شود؟ 

 اختال آواهای گفتاری (1

 ☑ الی کالمیاختالل سی (2

 اختالل زبان (3

 اختالل یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی (4

  

 طبقه بندی های جدید به کدام مالک برای طبقه بندی معلولیت ذهنی تاکید می کنند؟ 

 شدت نقص ذهنی و رشدی (1

 ☑ نوع حمایت مورد نیاز (2

 میزان آموزش پذیری (3

 علت ناتوانی ذهنی (4

  

 کدامیک از اختالالت زیر به کار نرفته است؟ نالترکسون در درمان 

 اختالل طیف اتیسم (1

 اختالل هماهنگی حرکتی رشدی (2



 ☑ اختالل هویت گسسته (3

 اختالل حرکت کلیشه ای (4

  

 متمرکز کردن درمان روی رفع نقص های توجهی مثالی از کدام نوع درمان است؟ 

 درمان ادغام حسی (1

 ☑ درمان مبتنی بر فرایند (2

 زنجیره سازی (3

 درمان شناختی رفتاری (4

  

کدام اختالل در کودکانی که در محیطه های محدود کننده زندگی می کنند شایع تر  

 است؟

 اختالل طیف اتیسم (1

 ☑ اختالل حرکات کلیشه ای (2

 اختالل هماهنگی حرکتی رشدی (3

 اختالالت تیک (4

  

 ت را بیان می کند؟کدام گزینه به درستی مالک تشخیصی اختالل تور 

 ☑ یک یا چند حرکتی و یک چند تیک صوتی (1

 یک یا چند تیک حرکتی یا یک یا چند تیک صوتی (2



 یک یا چند تیک حرکتی و یا تیک صوتی (3

 یک یا چند تیک حرکتی بدون تیک صوتی (4

 


