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ن ه    :ؤف ط
  دفتر ما هم به نامت باز شد                                     اي كه با نامت جهان آغاز شد 

دريغ خود ساخت تا بتوانم براي اولين بار در  ند را شاكرم كه بسان هميشه من را مشمول لطف بيخداو
ليف نمايم و اميد است كه با نگارش كشور، كتابي را در زمينه كنكور كارشناسي ارشد گفتار درماني تأ

اين كتاب، توانسته باشم گامي كوچك در راستاي كمك به دانشجويان و داوطلبان با اسـتعداد كشـور   
  . عزيزم، ايران و جامعه گفتار درماني برداشته باشم

كـه  يكي از منابع مهم كنكور كارشناسي ارشد گفتار درماني اسـت   1)ا پائولير(كتاب اختالالت زباني 
. اي در پـذيرش داوطلبـان دارد   كننـده  دليل محتوا مهم و ضريب باالي آن در كنكور، نقـش تعيـين   به
آيـد كـه    نيز از ديگر منابع مهم كنكور به حساب مي 2)دافي(چنين كتاب اختالالت حركتي گفتار  هم

مسـئله را  ميانگين درصد پاسخگويي داوطلبان در اين دو درس بسيار پايين است و يكي از علل ايـن  
دليل  ها دانست كه اين مشكل به توان عدم آشنا بودن داوطلبان با چگونگي طرح سوال از اين كتاب مي

نبود كتب كمك درسي، براي منابع ديگر نيز وجود دارد كـه اميـد اسـت ايـن كتـاب بتوانـد مشـكل        
  . دروس اختالالت زباني و اختالالت حركتي گفتار برطرف نمايددر داوطلبان را 

از دو درس اخـتالالت زبـاني و   ) 97تـا   92از سـال  (اب پيش رو حاوي سواالت تأليفي و كنكوري كت
هاي مهم ايـن كتـاب ايـن     از ويژگي. كامالً تشريحي است نامهراه پاسخاختالالت حركتي گفتار به هم

  . ها نيز آمده است بر تعيين پاسخ صحيح، علت نادرست بودن ساير گزينه  است كه عالوه
ر پاسخ هر سوال، نكاتي مرتبط با آن نوشته شده است كه به شما در پاسخگويي به سواالت چنين د هم

ي سوال مربوط  نامه ويژگي بارز ديگر اين است كه جداول مهم هر فصل در پاسخ. كند مشابه كمك مي
ور، طور كامل ترجمه شده است؛ به همين دليل مطالعه اين كتاب نه فقط براي داوطلبان كنك به ، به آن

هاي اختالالت زباني و اخـتالالت حركتـي گفتـار و دانشـجويان مقطـع       بلكه براي عالقمندان به حوزه
  . تواند مفيد باشد كارشناسي مي

  
  
  

                                                 
1. Paul, R & Norbury, C. Language disorders from infancy through adolescence. St. Louis, Missouri: Elsevier, 
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2. Duffy JR. (2013). Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis, and management (2nd Ed) St. Louis 
Mo: Elsevier Mosby 
 
 



 
  
  

ن خطا و اشتباه را داشته باشد، ريت سعي بر آن بوده است كه كم اين كتاب چندين بار بازخواني شده و
كه اين كتاب، اولين كتاب در زمينه كنكور كارشناسي ارشد گفتـار درمـاني در    دليل آن با اين حال به

مـن را در هـر چـه     ،شود تا با پيشنهادات و انتقادات خود باشد؛ لذا از شما عزيزان تقاضا مي كشور مي
  . ه ساير كتب ياري نماييدهاي بعدي اين اثر و ارائ تر بودن ويرايش كامل

دانم  ، برخود تكليف مي»من علّمني صرفاً فقد صيرني عبداً«): ع(در انتها به تأسي از فرمايش امام علي 
جناب آقاي دكتر مجيـد سـلطاني،   ويژه  اند به كه از تمامي معلمان و اساتيدي كه برايم زحمت كشيده

توكلي كه باالتر از تدريس علم، درس چگونه فكر سركار خانم دكتر نگين مرادي و جناب آقاي مجتبي 
انـد،   كردن و تسليم ناپذيري در مسير رسيدن به موفقيت را بـه دانشـجوي هميشـگي خـود آموختـه     

 . صميمانه تشكر و قدرداني نمايم 
 
  
  
  

  1398 مرداد
  با احترام

  احسان كاوياني
Email: Ehsan.kaviani.slp@Gmail.com  
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  )شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي(

  

  96دانشجوي برتر گفتاردرماني در سال 
  ) دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز(

 

  96دانشجوي نمونه دانشگاه در سال 
   )دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز(

 

 97درماني در سال  رتبه برتر كنكور كارشناسي ارشد گفتار 
  

  مترجم منابع تخصصي كنكور كارشناسي ارشد گفتار درماني  



 

  : ي اين كتاب درباره
و ) ا پـائول ريـ (اي اخـتالالت زبـاني   هـ  تست تأليفي و كنكوري از كتاب 900اين كتاب داراي بيش از 
توضـيحات،  گويي به سواالت، سعي شده است كـه   باشد و در پاسخ مي) دافي(اختالالت حركتي گفتار 

  . صورت تشريحي ارائه شود كامل، جامع و به
  ): ا پائولير(كتاب اختالالت زباني 

صورت فصل به فصـل   دليل اهميت بسيار زياد اين كتاب در پذيرش داوطلبان، سواالت اين كتاب به به
شود  يي اين درس، پيشنهاد م براي مطالعه. آزمون جامع آورده شده است 2تأليف شده و در انتها نيز 

هر فصل از كتاب درسي را با دقت بخوانند تا با موضاعات و چارچوب هر كه داوطلبان در ابتدا مطالب 
صورت يكي  رو، به هاي فصل مربوطه را از كتاب پيش فصل آشنا شوند و سپس براي تسلط بهتر، تست

هـاي   خنامه و تسـت دهند و پاسخنامه تشريحي را با دقت بخوانند و پس از مطالعه پاس  در ميان پاسخ
  مانـده را پاسـخ   هـاي بـاقي   مربوط با هر تست در كتاب درسي، براي مرور نهايي و تسلط كامل، تسـت 

دوره آزمون جامع تأليف  2، )ا پائولري(ش سواالت كتاب اختالالت زباني چنين در انتهاي بخ هم. بدهند
ها در  ي اين آزمون مطالعه ده است؛هاي گذشته آم ت كنكور سالها، سواال شده است و بعد از اين آزمون

  . كند داوطلبان عزيز مي يبند هاي منتهي به كنكور، كمك شاياني به مرور و جمع ماه
  ): دافي(كتاب اختالالت حركتي گفتاري 

هـاي گذشـته، مـدنظر     هاي سال هاي اين كتاب، در كنكور هاي مهم برخي از فصل كه بخش دليل آن به
جامع طراحي شده است كه در آزمون جامع آزمون  3اين كتاب در قالب طراحان بوده است، سواالت 

احـان كنكـور را   و مـدنظر طر   هاي مهـم  اي تأليف شده كه تمام بخش گونه تست به 200اول، بيش از 
صورت تشريحي است تا به دانشجويان در يادگيري و فهـم   ي اين آزمون به نامهدهد؛ پاسخ پوشش مي
هـاي گذشـته    سواالت كنكور سالو  3و  2هاي جامع  ، آزمونآنپس از . كند  يتر ك بيشممطالب، ك

با اين وجود، بـراي  . بندي داوطلبان كمك كند مرور و جمع  تواند به آورده شده است كه اين موارد مي
كـار سيسـتم حركتـي     و كسب درصدهاي باال در اين درس، داوطلبان بايد بر مطالب مهمي نظير ساز

شناسـي   ها، علت يزارترياي گفتاري و غيرگفتاري هر يك از ده ب كرانيال، ويژگيگفتار، عملكرد اعصا
ها از يكديگر و برخي اصول مهم ارزيابي و  هاي تشخيص افتراقي ديزارتري ها، ويژگي هر يك از ديزارتري
داوطلبان در ابتـدا مـوارد   شود كه  چنين براي مطالعه اين درس، پيشنهاد مي هم. درمان مسلط باشند

طور مثـال   به(ها را طي چند روز پاسخ بدهند  فته شده را از كتاب درسي بخوانند و سپس كل تستگ
  . نكات مهم را براي خود يادداشت كنند ، نامهو پس از مطالعه دقيق پاسخ )تست 30روزانه 
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نادرست است؟ DLDهاي زبانی کودکان کدام گزینه در رابطه با ویژگی.1

.تر این کودکان مشکل گرامر دارندبیش)1

.برجسته این کودکان، خطاهاي مربوط به گرامر استویژگی)2

.استAbnormalهاي کاربردشناسی این کودکان، تر مهارتبیش)3

.استASDتر از کودکان خفیفمشکالت کاربردشناسی این کودکان)4

ژنیک تغییر در کدام.2 شود؟در تکالیف تکرار ناکلمه میانتر کودکهاي زیر، باعث عملکرد ضعیفاز

1(CMIP2(FOXP2

3(CNTNAP24(KIAA0319

PoorوDyslexiaکودکان ازترتیب از راست به چپ، چند درصد به.3 Comprehend با معیارDLDند؟شومعرفی می

1(20%-60%2(30%-50%

3(60%-20%4(50%-30%

اند؟ اختالالت زبانی مؤثر هستند، معرفی نشدهدر بروزعنوان کاندیدهایی که هاي زیر، بهیک از ژنکدام.4

1(ATP2C22(CNTNAP2

3(NKX2.54(CMIP

را دارند؟ زبانیتهاي موثر در ایجاد اختالالهاي زیر، ژنیک از کروموزومکدام.5

27کروموزوم )72کروموزوم )1

35کروموزوم )264کروموزوم )3

هاي اختالالت زبانی کودكمدل:سواالت فصل اول



13 هاي اختالالت زبانی کودكمدل

هاي زیر است؟ یک از سیستمنتیجه نقص در کدام،براساس مدل شناختی، تأخیر در گفتار و زبان.6

1(Working Memory2(Procedural Memory

3(Declarative4(Long – Term memory

هاي مشترك این دو اختالل نیست؟یک از موارد زیر، جزء ویژگی، کدامDLDوASDروفایل زبانی کودکان با توجه به پ.7

Morphosyntaxنقص در )2نقص در تکرار ناکلمه )1

هاي کاربردشناسیضعف در مهارت)4ضعف در ادراك زبان )3

؟تري دارندنقایص بیش،ینباهاي زیک از حیطهدر کدامASDکودکان .8

1(Semantic2(Pragmatic

3(Syntax4(Phonology

صحیح نیست؟ DLDکدام گزینه در رابطه با عملکرد مغزي کودکان .9

.علت تأخیر رشدي در این کودکان است،هاي ساختاري مغز این کودکانتفاوت)1

.دهندغزي نشان میهاي الکتریکی مگیريتري در اندازهبزرگ400N،هاو والدین آنDLDکودکان )2

.تر استکمDLDفعالیت دوطرفه تمپورال در بین اعضاي خانواده کودکان )3

.هاي پریتال و فرونتال این کودکان هایپواکتیو استلوب)4

با شاخص ریسک منفی در مقایسه با کودکان با شاخص با توجه به ریسک اختالالت تأخیر در رشد گفتار و زبان، کودکانِ.10

.ریسک مثبت  ...............

.تري دارندساختارهاي مغزي بزرگ)1

.ادراك زبانی نسبتاً بهتري دارند)2

.تري دارندساختارهاي مغزي متقارن)3

.نواقص خواندن واجی قابل توجهی دارند)4

Developmentalبا هکدام گزینه در رابط.11 Language Disorders صحیح است؟

.شودنقص در تکرار ناکلمه باعث ایجاد تأخیر در رشد گفتار و زبان می)1

2(DLD نتیجه نقص درworking memoryاست.

.در حافظه کالمی نقص دارندDLDکودکان )3

.هاي کسب شده استدلیل لژنتر بهبیشDLDهاي آنومالی)4

شود؟ در تکالیف تکرار ناکلمه میانتر کودکهاي زیر باعث عملکرد ضعیفک از ژنیتغییر در کدام.12

1(CMIP- FOXP22(KIAA0319

3(CMIP- ATP2C24(ATP2C2- FOXP2

چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ .13

.هاي دیگر دارندتري نسبت به جنبههاي کاربردشناسی زبان نقایص بیشدر جنبهASDکودکان -

Proceduralهاي براساس مدل شناختی، اختالالت رشدي زبان نتیجه نقص در سیستم- Memoryاست.

.است)Immature(، نارس DLDهاي کاربردشناسی کودکان تر مهارتبیش-

.نقص در تکرار ناکلمه نتیجه اختالالت رشدي ربان است-

سه )2چهار )1

دو)4یک )3



»3«گزینه .1

،ASDهاي کاربردشناسـی در کودکـان   است اما مهارتImmature، نارس یا DLDهاي کاربردشناسی در کودکان مهارت

Abnormalباشدمی.

»1«گزینه .2

.شودتر کودك در تکالیف تکرار ناکلمه میباعث عملکرد ضعیفCMIPوATP2C2هاي تغییر در ژن

»4«گزینه .3

»3«گزینه .4

کـه  شـده اسـت   معرفـی  مـؤثر هسـتند،   زبـانی اختالالتدر بروز عنوان کاندیدهایی که ژن به5یقات انجام شده، طی تحق

-KIAA0319:عبارتند از CMIP- AIP2C2- CNINAP2- FAXP2

»1«گزینه .5

.هستند16و6،7هاي هاي موثر در ایجاد اختالالت زبانی در کروموزومژن

»2«گزینه .6

Proceduralسیستم  Memory        بـراي یـادگیري قـانون محـور ماننـد گرامـر و سیسـتمDeclarative Memory  بـراي

، نتیجـه نقـص در   DLDبراساس این مدل، این گونه فرض شـده اسـت کـه    .یادگیري دانش محور مانند واژگان مهم است

Proceduralسیستم  Memoryاست.

»4«گزینه .7

1رجوع شود به سوال 

»2«گزینه .8

»1«گزینه .9

هاي ساختاري مغز باعث نقص زبـانی  طور واضح مشخص نیست؛ معلوم نیست که آیا تفاوتجهت و سمت و سوي علیت به

.هاي ساختاري مغزکه نواقص زبانی باعث ایجاد تفاوتشود و یا اینمی

هاي اختالالت زبانی کودكمدل:اولپاسخنامه فصل 



، کدام گزینه صحیح است؟ DLDکنندگان مراجعهبرايهاي جبرانی جهت مداخلهدر رابطه با استراتژي.1

.رودبخش زیادي از نقص با این استراتژي از بین می)1

.کننده استنیازمند بلوغ شناختی مراجعه)2

.دبستانی استمناسب براي کودکان پیش)3

.استDLDبراي کودکان ايترین اهداف مداخلهرایج)4

است؟ DLDکنندگان براي مراجعهترین شیوه مداخلهیک از موارد زیر، بهینهکدام.2

1(Facilitation2(Maintenance3(Induction4(Deleting

Zoneمنظور از .3 of proximal development چیست؟

میزان رشد شناختی کودك طی یک سال درمان )1

.ها نخواهد رسیدگاه به آنکننده هیچکه مراجعهاهداف درمانی)2

اوی عملکرد کودك و سطح بالقوهحد فاصل بین سطح کنون)3 ي

کننده با هم تایان طبیعی خودهاي شناختی مراجعهمیزان اختالف مهارت)4

هاي درمانی زیر، جزء رویکردهاي درمانی کودك محور نیست؟ یک از تکنیککدام.4

1(Modeling2(Recast3(Self–Talk4(Expansion

ترتیب چه نام دارند؟ بهyوxدر زیر، مشخص کنید که ايدر طیف رویکردهاي مداخله.5

Daily Activity y Drill

x Drill play

بیشـــــــــــــــتر طبیعـــــــــــــــی کمــــــــــتر طبیعــــــــــی

←→

1(Milieu Therapy, Modeling2(Break Down, Recast

3(Self- Talk, Extension4(Focused Stimulation, Facilitated Playing

الت درمانیاصول مداخ:سواالت فصل سوم



»2«گزینه .1

.ماندنقص همیشه می)1گزینه (

.و افراد بالغ استرواین استراتژي مناسب براي کودکان مدرسه)3گزینه (

.، تغییر اختالل استDLDکنندگانمراجعهاي براي ترین اهداف مداخلهرایج)4گزینه (

»3«گزینه .2

عیین کند که آیـا طـی درمـان بـه برخـی اهـداف درمـانی بـراي         که مداخله تیعنی این(Induction)شیوه درمانی القا کردن 

.شود مانند آموزش زبان اشاره به ناشنواهااي حاصل نمیرسیم یا خیر و بدون این نوع مداخله، نتیجهکننده خود میمراجعه

»3«گزینه .3

Zoneیا ZPDمنظور از  of Proximal Developmentطح بالقوه او استحد فاصل بین سطح کنونی عملکرد کودك و س.

»1«گزینه .4

DrillوModeling،Drillهاي درمانی تکنیک playجـزء دیگـر يهر سه گزینـه .جز رویکردهاي درمانگر محور هستند

.رویکردهاي درمانی کودك محور هستند

»4«گزینه .5

.باید یک تکنیک ترکیبی باشدyباید یک تکنیک کودك محور و xبا توجه به طیف داده شده، 

.یک تکنیک درمانگر محور استModeling،)1گزینه (

Break،)2گزینه ( Downیک تکنیک کودك محور است.

Self،)3گزینه ( Talkیک تکنیک کودك محور است.

»4«گزینه .6

.شود را کشف کندمیدرمانگر ارائه توسطشنیدن است و باید الگو و قواعد تمریناتی کهوظیفه کودك ،Modelingدر تکنیک 

»2«گزینه .7

؛دهـد مـی صورت منفـی کـردن جملـه و یـا سـوالی کـردن آن بسـط        هاي کودك را به، درمانگر گفتهRecastدر تکنیک 

.تواند سواالت انعکاسی بپرسدهمچنین می

اصول مداخالت درمانی:ومسل پاسخنامه فص



دومبخش 

سواالت کتاب اختالالت

)دافی(حرکتی گفتار 



النخاع است؟ال زیر، بصلییک از اعصاب کرانمنشأ کدام.1

عصب زوج پنج)2عصب زوج نه)1

عصب زوج هفت)4عصب زوج چهار)3

مغزي است؟-هاي زیر، از اجزاي سازنده سد خونییک از گزینهکدام.2

آستروسیت)4الیگودندروگلیا)3اپندیما)2میکروگلیا)1

سیستم حرکتی درست است؟کدام گزینه در رابطه با.3

.کنداي داخلی را نیز فعال میاي خارجی، فیبرهاي ماهیچهسیستم گاما، عالوه بر فیبرهاي ماهیچه)1

.استCNSجزءسازي غیرمستقیم مسیر فعال)2

.سازي مستقیم استتر تحت تاثیر مسیر فعاللفا، بیشعملکرد سیستم آ)3

.انی، آتروفی و فاسیکوالسیون استاز عالئم آسیب به نورون محرکه فوق)4

Decorticateیک از نواحی سیستم عصبی، هاي موجود در کداملژن.4 Postureرا به دنبال دارد؟

.شودهایی که باعث آسیب به فیبرهاي کورتیکوبولبار در باالي مغز میانی میلژن)1

.شودالنخاع میهایی که باعث آسیب در زیر بصللژن)2

.شودکوالر در باالي مغز میانی میتریکه باعث آسیب به فیبرهاي کورتیکوهایی لژن)3

.شودالنخاع میهایی که باعث آسیب در باالي بصللژن)4

شود؟میدیزارتريدر گفتار، آسیب به کدام سطح باعث ایجاد Conceptualبراساس سطوح .5

1(Linguistic Planning2(Conceptualization

3(Motor Execution4(Feedback

آسیب به کدام منطقه از سیستم عصبی است؟بیانگروجود عالمت بابینسکی .6

مسیر خارج هرمی)2نورون محرکه تحتانی)1

بیزال گانگلیا)4مسیر هرمی)3

)1(آزمون جامع 



سواالت  166

هاي زیر، یک رفلکس پاتولوژیک است؟یک از رفلکسکدام.7

1(Sucking2(Jaw Jerk

3(Palmomental4(Snourt

شود؟براي نشان دادن التهاب طناب نخاعی از چه اصطالحی استفاده می.8

1(Myositis2(Myelopathy

3(Radiculopathy4(Myelitis

کدام گزینه صحیح است؟.9

.کننددیده حرکت می، نرم کام و زبان حین گفتار به سمت قسمت آسیب10و12در آسیب یک طرفه عصب زوج )1

.کننددیده حرکت می، نرم کام و زبان حین گفتار به سمت قسمت آسیب10و12ه عصب زوج طرفدودر آسیب )2

.کندحرکت میسالمزبان حین گفتار به سمت قسمت برخالف، نرم کام 10و12در آسیب یک طرفه عصب زوج )3

.کنددیده حرکت مییبزبان حین گفتار به سمت قسمت آسبرخالف، نرم کام 10و12در آسیب یک طرفه عصب زوج )4

یک از اعصاب کراینال است؟ي کدامبر عهدهPalatoglossusيدهی عضلهعصب.10

11عصب زوج )94عصب زوج )103عصب زوج )122عصب زوج )1

ترین علل ایجادکننده دیزارتري فالسید کدام است؟بیش.11

واسکوالر)4التهاب)3تروما جراحی)2دمیلینه شدن)1

کدام گزینه صحیح است؟PLSوALSبا دو اختالل در رابطه .12

.سال استALS،4برخالف PLSطول بیماري در )1

2(ALS برخالفPLS یک دیزارتري ،Mixedاست.

.تقریبا به یک اندازه استALSوPLSطول دوره بیماري در )3

4(ALS برخالفPLSرونده استیک اختالل پیش.

ي اسپاستیک کدام است؟ي دیزارترمتمایزترین نشانه.13

کندAMR)2آبریزش دهان)1

اسپاسیتی عضالت)4کیفیت صداي خشن و پر تقال)3

در رابطه با دیزارتري اسپاستیک کدام گزینه صحیح است؟.14

.تیزي سرفه در این دیزارتري نرمال است)1

.در این دیزارتري بسیار کاربردي استPushingوPullingتمرینات )2

.هاي این اختالل استدایی از ویژگیدو ص)3

.هاي این اختالل استهاي برابر و کاهش یافته از ویژگیتکیه)4

Slurred''ویژگی گفتاري .15 Speech''شود؟یک از انواع دیزارتري دیده میدر کدام

اسپاستیک)2هایپوکینتیک)1

هایپرکینتیک)4آتاکسیک)3

تر است؟هاي دیگر سختیک از دیزارترياماز کدUUMNتشخیص افتراقی دیزارتري .16

فالسید و هایپرکینتیک)2فالسید و آتاکسیک)1

هایپوکینتیک و آتاکسیک)4آتاکسیک و اسپاستیک)3



»1«گزینه .1

.منشأ عصب زوج پنج، پل مغزي است)2گزینه 

.منشأ عصب زوج چهار، مغز میانی است)3گزینه 

.منشأ عصب زوج هفت، پل مغزي است)4گزینه 

»4«گزینه .2

.وجود داردCNSمیکروگلیا در )1گزینه 

.ا در ایجاد مایع مغزي نخاعی نقش داردمیاپند)2گزینه 

.وجود داردPNSدر میلین لیا ندروگالیگود)3گزینه 

»3«گزینه .3

.کنداي داخلی را فعال میصرفاً فیبرهاي ماهیچهگاماسیستم )1گزینه 

.استCNSجزء ،سازي مستقیممسیر فعال)2گزینه 

.از عالئم آسیب به نورون محرکه تحتانی، آتروفی و فاسیکوالسیون است)4گزینه 

»3«گزینه .4

اکستنسـور در پاهـا و   شـود باعـث افـزایش تـون    یانی مـی مدر باالي مغز الرکورتیکورتیکوآسیب فیبرهایی که باعثژنل

کـه بـه ایـن حالـت    )هـا تمایـل بـه بسـته مانـدن دارنـد      پاها تمایل به باز شدن و آرنـج (شود افزایش فلکسور در آرنج می

Decorticate Postureگویندمی.

»3«گزینه .5

Motorجـزء Performanceریزي گفتار، هاي برنامهبراساس مدل Execution     اسـت و در صـورت آسـیب، دیزارتـري را

.کندایجاد می

»3«گزینه .6

.شودمیبابینسکیآسیب مسیر هرمی باعث بروز عالمت 

»2«گزینه .7

.هاي اولیه هستندرفلکسجزءهاي دیگر همگی گزینه

)1(آزمون جامع پاسخنامه 
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»4«گزینه .8

.ها اشاره داردیچهبه بیماري التهاب ماهMyositis)1گزینه 

.به هر گونه وضعیت پاتولوژیکی طناب نخاعی اشاره داردMyelopathy)2گزینه 

.با درگیري ریشه عصب نخاعی که در نزدیکی مبدا باشد اشاره داردPNSبه یک اختالل در Radicolopathy)3گزینه 

»3«گزینه .9

ـ   عصبمسئول دهی به زبان و عصب زوج ده مسئول عصبدوازدهعصب زوج  در صـورت آسـیب   .رم کـام اسـت  دهـی بـه ن

هـاي  taskشـود و طـی انجـام    طرفه به عصب زوج دوازده، زبان در حالت استراحت به سمت قسمت سالم منحرف مـی یک

در حالـت  طرفـه عصـب زوج ده، نـرم کـام    صورت آسیب یکشود اما درحرکتی به سمت قسمت آسیب دیده منحرف می

.شودهاي حرکتی به سمت قسمت سالم منحرف میtaskشود و حین انجام ده منحرف میاستراحت به سمت قسمت دی

»2«گزینه .10

دهـی  را برعهـده دارد و عصـب  palatoglossusجز هاي داخلی و خارجی زبان بهدهی تمام ماهیچهعصب12عصب زوج 

.است10عهده عصب زوج این عضله بر

»2«گزینه .11

»2«گزینه .12

.چند سال استALSسال و در pLs،14درطول بیماري)1گزینه 

.به یک اندازه نیستALSوPLSطول دوره بیماري در )3گزینه 

.اختالالت پیشرونده هستندجزءهر دو PLsوALS)4گزینه 

»3«گزینه .13

.ي دیزارتري اسپاستیک، کیفیت صداي خشن و پرتقال استمتمایزترین نشانه

»1«گزینه .14

.در این دیزارتري کارایی ندارندPushingوPullingتمرینات)2گزینه 

.ید استسهاي دیزارتري فالصدایی از ویژگیدو)3گزینه 

.هاي دیزارتري اسپاستیک استهاي برابر و افزایش یافته از ویژگیتکیه)4گزینه 

»3«گزینه .15

Slurredویژگی گفتاري  Speechهاي دیزارتري آتاکسیک استویژگیجزء.

»3«ینه گز.16

هـاي آتاکسـیک و اسپاسـتیک    از دیزارتـري UUMNدلیل وجود یک سري عالئم مشـابه، تشـخیص دیزارتـري    به

.تر استمشکل

»2«گزینه .17

.استSMRتر از کمAMRخطاهاي )1گزینه 

.تر از خطاهاي گفتار خودانگیخته نیستندطور کلی بیشخطاهاي تقلید به)3گزینه 

.شودتالش جهت خوداصالحی دیده میدر آپراکسی،)4گزینه 
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