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 ودکان استثناییکفصل اول: کلیات و تاریخچه 

 وسیله بیان کودکان در مقابل فشار و ناراحتی چیست؟ .6

 ( اختالت جسماني كردن4 ( اختالالت رفتاري3 ( اختالالت خلقي2 ( اختالالت هيجاني1

 غت استثنایی اصوالً یك اصطالح:ل .7

 ( روانشناختي است4 ( پزشكي است3 ( آموزشي است2 ( درماني است1

 کنند؟در انگلستان لغت استثنایی را محدود به کدام گروه می .0

 ( كودكان مبتال به اختالل گفتاري2  ( تيزهوشان 1

 ( كودكان مبتال به اختالل حسي4  ( كودكان ناسازگار3

 اند؟بندی کردهدکان ویژه را در چند گروه طبقهدر انگلستان کو .3

 گروه 11( 4 گروه 10( 3 گروه 7( 2 گروه  5( 1

 کنند؟ی کپ از کدام لغت استفاده میدر سنین بلوغ به جای لغت هند .1

 ( ويژه4 ( مانع3 لب( ديس اي2 لول( مع1

مانی، های جسشود که در هر سال تحصیلی بیش از چند ماه به علت بیماریاز نظر آموزشی به کودکی معلول یا ناتوان گفته می .1

 ای نتواند سرکالس درس حاضر شود؟عاطفی وعوارض حاصل از آن به طور دائمی یا دوره

 ماه 6( 4 ماه 3( 3 ماه 2( 2 ماه 1( 1

 سالگی …………… تا ………… از نوجوان و ……………تا  از کودك از بدو تولدشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی منظور در روان .3

 است؟

1 ) 20 12 12 2 ) 18 12 10 3 ) 18 14 12 4 ) 20 14 10 

 شود؟معموالً آثار بلوغ در دختران چند سال زودتر از پسران ظاهر می .7

1 )1 2 2 )1 3 3 )2 3 4 )3 4 

وری کلی از لحاظ ذهنی ـ فیزیكی ـ یا فرایندهای روانشناختی رود که نارسا کنشکدام اصطالح در مورد فردی به کار می .0

 مبتالست؟

 ( معلوليت4 ( استثنايي3 ( ناتوان2 ( اختالل1

 وری فیزیكی دچار است؟کند که به کمبود یا فقدان کنشکدام اصطالح فردی را توصیف می .69

 ( استثنايي4 ( معلوليت3 ي( ناتوان2 ( اختالل1

کدام واژه اشاره به محدودیتی دارد که برحسب مقتضیات محیطی به فرد عارض شده و باناتوانی فرد در هماهنگی و سازگاری  .66

 با این مقتضیات مرتبط است؟

 ( معلول4 ( معلوليت 3 ( ناتواني2 ( اختالل1
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 رود که نقص یا ناتوانی دارد؟ردی به کار میکدام اصطالح معموالً تنها در مورد ف .67

 ( ويژه4 ( معلول 3 ( استثنايي2 ( ناتوان1

 تر است؟کدام اصطالح از بقیه جامع .60

 ( ناتوان4 ( استثنايي3 ( ويژه2 ( معلول1

 های ظاهری آن و عضو غیرعادی اشاره دارد؟کدام اصطالح به حالت غیر طبیعی ساختمان بدن، جلوه .63

 ( معلول4 ( معلوليت3 ختالل( ا2 ( ناتواني1

 کند؟وری و فعالیت توسط فرد منعكس میالح پیامدهای اختالل را برحسب کنشطکدام اص .61

 ( انحراف 4 ( ناتواني3 ( استثنايي2 ( معلوليت1

 کند؟تعامل در جهت سازش یافتگی افراد با محیط را منعكس می کدام اصطالح نوعا .61

 نابهنجاري( 4 ( اختالل3 ( معلوليت2 ( ناتواني1

 اولین فردی که آزمون تهیه کرد تا کودکان عقب مانده را در کالس مشخص کند، چه کسی است؟ .63

 ( پياژه4 ( وكسلر3 ( ترمن2 ( بينه 1

 گیرد؟کدام مقیاس عالوه بر هوش کلی بهره هوش کالمی و غیر کالمی را نیز اندازه می .67

 ـ سيمون ( بينه4 لند( واين3 ( گزل2 ( وكسلر1

 لند در کدام گستره سنی قابل اجراست؟وغ اجتماعی واینشاخص بل .60

 سالگي 18( تولد تا 2  سالگي 10( تولد تا 1

 سالگي 30تولد تا  (4  سالگي 25( تولد تا 3

 ند چند سوال دارد؟لمقیاس بلوغ اجتماعی واین .79

1 )100 2 )117 3 )126 4 )527 

 شود؟با کدام آزمون بهره اجتماعی محاسبه می .76

 ( بينه ـ سيمون4 لند( واين3 ( وكسلر2 تانفورد ـ بينه ( اس1

 ه مفیدی برای متخصصان کودکان استثنایی در زمینه تشخیص عدم بلوغ اجتماعی و اخذ تصمیم در پسرانکدام مقیاس وسیل .77

 ویژه است؟ افراد به موسسات

 ( وكسلر4 ( بينه ـ سيمون3 ( گزل2 لند( واين1

 کدام عبارت نادرست است؟ .70

1 )AAMR  اولين مقياس ساخته شده به وسيلهAAMD باشد كه براي افراد عقب مانده ذهني طرح گرديده است.مي 

 توسط مرسر لحاظ ساخته شده است.  ABIC( سياهه رفتار تطابقي كودكان 2

 رفتارهاي خارج از محيط مدرسه را در نظر دارد. AAMRاي است و بيشتر متمركز بر رفتارهاي مدرسه ABIC( مقياس 3

 توسط كرك ساخته شده است. ITPA( آزمون 4
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های کدام آزمون بدین جهت ساخته شده است که نقطه شروعی برای تعیین مواد و روش آموزش مناسب با توجه به تفاوت .73

 به وجود آورد؟آموزان استثنایی بین فردی و درون فردی دانش

1 )ITPA 2 )ABIC 3 )WAIS 4 )TAT 

 کدام عبارت نادرست است؟ .71

50پذير ضريب هوش بين هاي تربيت( عقب مانده1  دارند. 70

 شوند.پذير با اختالل در رفتار سازشي مشخص ميبيتهاي تر( عقب مانده2

 پذير يادگيري زبان است.هاي تربيتترين مشكل عقب مانده( بزرگ3

شي آنها بين ( نوآموزان آموزش4 ستند كه بهره هو 34پذير كودكان ه شد و در هنگام بلوغ هوش آنها به اندازه كودكان مي 50 4با 8 

 باشد.ساله مي

 هستند؟ نابینا قانوعاً  بینند،می پایی …………… جای به پایی ……………را از فاصله  snellerجدول  Eافرادی که عالمت  .71

1 )200 20 2 )100 10 3 )200 70 4) 70 20 

 هستند؟ بینا نیمه کند،نمی تجاوز ……………کودکانی که بینایی و تیزبینی آنها از  .73

1 )10

100
 2 )20

200
 3 )70

200
 4 )20

70
 

 استثنایی کدام است؟ن ترین بیماری در بین کودکارایج .77

 ( ديابت4 ( صرع 3 ( فلج مغزي2 فتار( اشكال در گ1

 ورد دیر آموزان نادرست است؟کدام عبارت در م .70

 نمي توانند بگذرانند.د كه يك مقطع تحصيلي يا بيشتر را شويني گفته ميغ( كند آموز به كودكان يا بال1

80( بهره هوشي كند آموزان بين 2  باشد.مي 95

 ( كندآموزان از نظر تحصيلي ضعيفند و زمينه اجتماعي، اقتصادي ضعيفي دارند.3

 ( كندآموزان به خدمات آموزشي مخصوص نياز دارند.4

 کدام عبارت در مورد کودکان با هوش نادرست است؟ .09

 درصد كل جمعيت قرار دارد. 4-2راكشان در باالي د( توانايي ا1

 باشد.به باال مي 131ز  ( بهره هوشي آنها ا2

 تر از كودكان معمولي است.( حافظه آنها طوالني3

 ( توانايي ادراك زيادي دارند.4

 شود؟بندی نمیشناختی کدام اختالل جزو اختالالت عصبی خفیف طبقهمطابق دیدگاه روان .06

 تگيسگس( روان4 ( وسواس3 ( روان آزردگي2 ( اضطراب 1

 آید؟به حساب می دنیای رفتاری معلول نارسایی در طرز تفكر، احساس و ادراکات فرد از ها مطابق کدام دیدگاه آشفتگی .07

 ( پرورشي4 ( جامعه شناختي3 شناختي( روان2 شناختي( آسيب1

مطابق کدام دیدگاه نابهنجاری نمی تواندبه عنوان یك اصطالح یا عبارت جهانی تعریف شود و بر حسب درجه و زمینه فرهنگی  .00

 شود؟تعریف می

 ( پرورش4 ( جامعه شناختي3 شناختي( روان2 شناختي( آسيب1
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 کودکان استثنایی کدام است؟آخرین سطح مداخله در کار آموزش  .03

 ( مراكز تشخيص و درمان4 ( آموزش بيمارستان3 ( مدارس روزانه ويژه2 هاي آموزشي( خانه1

 ه عمل آمد؟در چه زمانی اولین کوشش های منظم برای آموزش کودکان دیوانه ب .01

 ( اواخر قرن نوزدهم4 ( اوايل قرن نوزدهم3 ( اوايل قرن هيجدهم2 ( قرن هفدهم1

 مطابق کدام روی آورد کلیه مشكالت یادگیری و رفتاری کودکان ناشی از اختالالت عضوی آنان است؟ .01

 ( ارگانيك4 ( تحولي3 ( شناختي2 ( رفتاري1

 ؟کدام عبارت در مورد روی آورد تحولی نادرست است .03

 ( اين الگو بر مراحل تحول تاكيد دارد.1

 يابد.اي ـ تحليلي است كه اگر آموزش و پرورش بر پايه آن قرار گيرد، تحول رواني بهينه تحقق مي( يك روي آورد مرحله2

 ( مطابق آن تاثير عوامل محيطي بيشتر از عوامل رشد داخلي است.3

 كنند اما با آهنگي كندتر.گذرند، گذر ميز همان مراحلي كه ساير كودكان مي( بر اين فرض استوار است كه كودكان استثنايي ا4

 شود؟روی آورد بر نقش سازمان یافتگی درس، استفاده از ماشین آموزشی و پسخوراند تاکید میدر کدام  .07

 ( تحولي4 ( رفتاري3 شناختي( بوم2 ( ارگانيك1

های ذهنی، رابطه قوی بین راهكارهای شناختی ناقص آنان و مهارتآموزان دارای محدودیت مطابق کدام روی آورد در دانش .00

 شان وجود دارد؟تحصیلی ضعیف

 نگر( انساني4 ( رفتاري3 شناختي( بوم2 ( شناختي1

 آور برای مقابله با فشارهای تحصیلی و اجتماعی تاکید دارد؟کدام روی آورد بر عوامل نشاط .39

 ( شناختي4 نگر( انساني3 شناختي( بوم2 ( تحولي1

 ساز ناکار آمدی کودك است؟های کودك و انتظارات محیط، زمینهفاصله بین توانایی آورد براساس کدام روی .36

 ( رفتاري4 ( تحولي3 ( شناختي2 شناختي( بوم1

 نماید؟می االمكان از لحاظ فرهنگی جنبه هنجار دارد، اشارهکدام مفهوم به استفاده مطلوب از ابزاری که حتی .37

 ( محيط با حداقل محدوديت4 ( ادغام سازي3 سازي( عادي 2 جارسازي( بهن1

مند آموزان استثنایی بتوانند به طور رضایت آمیزی از زندگی و مواهب آن بهرهکدام مفهوم بر این معنا تاکید دارد که همه دانش .30

 شوند؟

 سازي( ادغام4 ( محيط با حداقل محدوديت3 ( فعال سازي2 سازي( عادي1

 صطالح یعنی فراهم کردن شرایط آموزشی، مسكن، اشتغال و تفریحات عادی برای افراد عقب مانده ذهنی؟کدام ا .33

 ( همه موار مذكور4 ( يكي كردن3 سازي( ادغام2 سازي( عادي1

برنامه آموزش انفرادی  .31 IEP باشد؟ریزی آموزش ویژه در کدام مقطع نمیاساس برنامه 

 ( دانشگاه4 ( متوسط3 ( ابتدايي2 بستانيد( پيش1

 نویسند؟ای میبه گروهی از افراد اشاره دارد که برنامه آموزشی انفرادی را برای رسیدن به هدف در جلسه .31

1 )IEP 2 )IED 3 )IDEA 4 )ITP 
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مات آموزشی و قانونی آموزشی مناسب جهت اتخاذ تصمیآوری اطالعات دار، جمعت از فرایند نظامسعبارت ا………… .33

 ویژه؟ درباره ارائه خدمات

 ( سنجش4 ( ارزيابي آموزشي3 ( آموزش انفرادي شده2 ( آموزش ويژه1

 شود؟می های دوگانه، کدام جمعیت از کودکان استثنایی را شاملبیشتر ادبیات تشخیص .37

 ( مبتاليان اختالالت در حركتي2  ماندگان ذهني( عقب1

 ( مبتاليان به اختالالت يادگيري4  ( فلج مغزي3

 مانده ذهنی چند درصد است؟پزشكی در کودکان عقبهای روانرواج آشفتگی .30

1 )1 5( 2 درصد 5 10( 3 درصد 10 25( 4 درصد 25  درصد  100

 کند؟پزشكی نیز آنها را همراهی میهای رفتاری و روانچند درصد از کودکانی که اختالل زبانی دارند، اختالل .19

 درصد 50( 4 درصد 25( 3 درصد 15( 2 درصد 5( 1

زدن بر میزان انحراف از آنچه رشد یا تحول هوشی اجتماعی فیزیكی عادی مالحظه شده مطابق کدام روی آورد در برچسب .16

 مبتنی است؟

 ( شناختي4 ( فردي3 ( فرهنگي2 ( تحولي1

د های موجوافتد که مردم یك جامعه بر حسب توافقاتفاق می مطابق کدام رویكرد فرایند منحرف شدن به طور معمولی زمانی .17

 میان خود عمل نكنند؟

 شناختي( بوم4 ( فردي3 ( فرهنگي2 ( تحولي1

مطابق کدام روی آورد در یك فرایند خود نامگذاری هر فردی به نحوی درگیر است که ممكن نیست بتواند توسط دیگری  .10

 بازشناسی شود؟

 ( رفتاري4 نگي( فره3 ( فردي2 ( تحولي1

 گذارد؟برچسب زدن چه آثار منفی از خود به جای می .13

 ( سطح انتظار معلم2  ( سطح آرزوها1

 ( همه موارد 4 ( قدرت و شانس تطبيق با ازدواج3

 شود؟سب زدن محسوب میچآثار مثبت بر  کدامیك از موارد زیر جزو .11

  ( جستجوي علت2  هاي متفاوت( درمان1

 ( همه موارد4 ياز جهت درمان( يافتن منابع مورد ن3

 شود؟کدام طرح تمامی افراد و اعضای خانواده کودکان استثنایی را شامل می .11

1 )IEP 2 )IDEA 3 )IFSP 4 )IPEA 

 شوند؟آگاه می IFSPهای رفتوالدین هر چند ماه یكبار از آخرین پیش .13

 ماه 8( 4 ماه 6( 3 ماه 3( 2 ماه 2( 1

 ت؟آورد دیگر اسکدام روی آورد اساساً یك واکنش به معایب و نقائص دو روی .17

 اي( فرارشته4 اي( ميان رشته3 اي( چند رشته2 اي( تك رشته1
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 در کدام روی آورد مفهوم اساس معرفی درمانگر یا نخستین معلم است؟ .10

 اي( فرارشته4 اي( ميان رشته3 اي( چند رشته2 اي( تك رشته1

 افتد؟آموزش همتا ـ میانجی در کدام سطح اتفاق می .19

 ( گفت و شنودهاي بين سني و همتا2 مدار هاي وابستگي گروه( برنامه1

 ( همه موارد مذكور4  ( يادگيري تعاوني3

 شود؟به کدام گستره از عمره دوره پری ناتال گفته می .16

 هم بارداري تا بيست و ششمين روز زندگييازد( هفته 1

 ( هفته دوازدهم بارداري تا بيست و هشتمين روز زندگي2

 ت و ششمين روز زندگي( هفته دوازدهم بارداري تا بيس3

 هشتمين روز زندگيو  هم بارداري تا بيستد( هفته 4

 دهند؟می های جدی به احتمال بیشتری رویکدام دوره قبل از تولدی زمانی است که نارسایی .17

 ( فتوسي4 ( جنيني3 ( روياني2 ( زيگوتي1

 د؟شواد نمیای ایجاز مادر به جنین چه عارضه در نتیجه سرایت ویروس سرخجه .10

 ماندگي ذهني( عقب4 ( بدشكلي صورت3 ( ناشنوايي2 ( نابينايي1

 ترین عفونت مادرزادی کدام است؟رایج .13

 ( هرپس4 ( سيفليس3 ( سايتومگال2 ( سرخجه1

 شود؟گال موجب کدام عارضه میمویروس سایتو .11

 ( ناتواني يادگيري4 ( فقدان تكلم3 ( نارسي2 ( كم وزني1

 باشد؟آید دچار کدام عارضه نمیبه دنیا می کودکی که با سیفلیس مادرزادی .11

 ( نابينايي2  ماندگي ذهني شديد( عقب1

 ( فلج مغزي4  ( ناشنوايي3

 شود؟کدام بیماری به تدریج سیستم ایمنی را ضعیف کرده و سرانجام منجر به مرگ می .13

 ( كرنيكتروس4 ( هرپس3 ( ديابت2 ( ايدز1

 شود؟باعث کوتاهی یا فقدان بازوها و پاها در جنین میمصرف کدام دارو در سه ماهه اول بارداری  .17

 ( آپي پترين4 ( متادون3 ( آمفتامين2 ( تاليد و ميد1

 گیرد، کدام است؟ترین داروهایی که به وسیله زنان در سنین زایمان مورد استفاده قرار میرایج .10

 ( هروئين4 ( ماري جوانا و كوكائين3 ( الكل2 ( متادون1

 شود؟می FASتوسط مادر باردار موجب مصرف کدام ماده  .39

 ( متادون4 ( الكل3 ( كوكائين2 ( ماري جوانا1

 دارند؟ FASکدام تفاوت را با کودکان مبتال به  FAEکودکان مبتال به  .36

 هاي جسماني( ويژگي4 هاي عاطفيويژگي( 3 هاي رفتاري( ويژگي2 هاي شناختي( ويژگي1
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 شود؟مصرف سیگار توسط مادر باردار موجب کدام اختالل می .37

 ( همه موارد مذكور4 ( نابهنجاري جسماني3 ( تولد با وزن پائين 2 رس( زايمان زود1

 دارند؟ ……………مادران سالمند با درصد احتمال بیشتری کودکی مبتال به  .30

 ( هرپس4 كرنيكتروس (3 كسيآنو (2 ن( سندرم داو1

 در دوران بارداری دارند؟ سالمتی مثل دیابت و فشار خون باال زنان باالی چند سال با درصد احتمال بیشتری مشكالت .33

1 )25 2 )28 3 )30 4 )35 

 باشد؟یط معلول ساز معموالً با کمبود اکسیژن همراه نمیکدام شرا .31

 ( پليوميليت4 ماندگي ذهني( عقب3 ( صرع2 ( فلج مغزي1

 متوسط طول بارداری چند هفته است؟ .31

1 )36 2 )38 3 )39 4 )40 

 شوند؟شوند، زودرس یا نارس نامیده میهایی که قبل از هفته چندم بارداری متولد میبچه .33

1 )34 2 )36 3 )37 4 )40 

 شوند؟وزن نامیده میند، کمشوتر از چند گرم متولد میمهایی که با وزن کبچه .37

1 )3500 2 )3000 3 )2500 4 )2000 

 مانند، دائماً بیمار یا ناتوانی هستند؟های با وزن بسیار پائین که زنده میها چند درصد از بچهمطابق پژوهش .30

1) 5 10( 2 درصد10 15( 3 درصد 15 10( 4 درصد 20  درصد 30

 اوتیت مزمن گوش میانی در چه سنی شایع است؟ .79

 ( نوجواني4 ( اواخر كودكي3 ( اوايل كودكي2 ( نوزادي1

 کدام عبارت نادرست است؟ .76

 تري دارند.( كودكاني كه خونشان سطوح بااليي از سرب وجود دارد، نمرات هوشبهر پائين1

 كنند.تر هستند و معلمان آنها را حواس پرت و فاقد استواري معرفي ميهاي توجه و زمان ضعيفن كودكان در مهارت( اي2

 مراه است.هاي اوليه با ناتواني خواندن و افت تحصيلي ه( مواجهه با سرب در سال3

 باشد.( همه موارد مذكور صحيح مي4

 های مداخله اولیه بسیار تاثیر داشت؟باور چه کسی بر ایجاد برنامه .77

 ( ايتارد4 ( سگن3 ( اسكينر2 ( برونر1

 برنامه کارولینا سنجش اول برنامه تا چه سنی ادامه دارد؟در  .70

 سالگي 10( 4 سالگي 8( 3 سالگي 5( 2 سالگي 3( 1

 برنامه رشد و ساالمت نوباوگی تا چه سنی ادامه دارد؟ .73

 سالگي 5( 4 سالگي 4( 3 سالگي 3( 2 سالگي 2( 1

 شود؟کدام برنامه پیشگیری هم به مشكالت کودکان و هم به مشكالت مادران آنها توجه می .71

 ( برنامه سالمت رواني اوليه4 ( برنامه كارولينا3 ( برنامه سرآغاز2 ( برنامه الميرا1
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های اولیه است که ممكن است منجر به قایص و عیبها، ندر کدام نوع پیشگیری تمرکز اصلی بر جلوگیری از بروز بیماری .71

 گردد؟ناتوانی رشد می

 ( توانبخشي4 ( ثالث3 ( ثانوي2 ( اوليه1

 در کدام نوع پیشگیری تشخیص زودرس و درمان اولیه با هدف متوقف ساختن رشد ناتوانی مهم خواهد بود؟ .73

 ( بازتواني4 ( ثالث3 ( ثانوي2 ( اوليه1

ثبیت ای که تشكل ممكن برای ناتوانی م ساختن مراقبت و درمان به بهتریناصلی کمك به فراه در کدم نوع پیشگیری هدف .77

 باشد؟ شده است، می

 2و  1( 4 ( ثالث3 ( ثانوي2 ( اوليه1

 شود؟های چون آموزش و مشاوره ژنتیك چه نوع پیشگیری محسوب میفعالیت .70

 ( بازتواني4 ( ثالث3 ( ثانوي2 ( اوليه1

 های رشدی چه زمانی است؟یبرای پیشگیری اولیه از ناتوان ترین زمانمنطقی .09

 د( پس از تول4 ( هنگام تولد3 داري( زمان بار2 ( قبل از بارداري1

 پیشگیری اولیه در کدام مورد تمرکز بیشتری دارد؟ .06

 ( مشاوره ژنتيك4 ( آموزش3 ( تغذيه2 ( ايجاد مصونيت 1

 ری اهمیت دارد؟های رشدی در کدام نوع پیشگیسرند کردن ناتوان .07

 بخشي( توان4 ( ثالث3 ( ثانويه2 ( اوليه1

 روند آنهایی هستند که برای تشخیص:تری در سرند نوزادان به کار میسه آزمون که به طور فراوان  .00

 گيرند.م مورد استفاده قرار مييستيروئيد ،( فنيل كتونوريا، گاالكتوزميا1

 گيرند.رد استفاده قرار ميم موو كرتينيس گارگويليسمكتونوريا، ( فنيل 2

 گيرند.م مورد استفاده قرار ميم و تيروئيديس( گاالكتوزميا، كرتينيس3

 گيرند.م مورد استفاده قرار ميديسو تيروئي گارگويليسم( فنيل كتونوريا، 4

 گیرد؟در کدام مرحله از پیشگیری نو توانی صورت می .03

 2و  1( 4 ( ثالث3 ( ثانويه2 ( اوليه1

 پذیرد؟در کدام مرحله از پیشگیری صورت می ،زی اجتماعی افرادی که از نظر رشدی ناتوان هستندیكپارچه سا .01

 2و  1( 4 ( ثالث3 ( ثانويه2 ( اوليه1

 اولین عامل تاثیرگذار بر بافت کودك استثنایی کدام است؟ .01

 ( اجتماع4 ( همتايان 3 ( مدرسه 2 ( خانواده 1

 ل از چه سنی بسیار زیاد است؟های اولیه قباهمیت خانواده در مداخله .03

 سالگي 10( 4 سالگي 8( 3 سالگي 7( 2 سالگي 5( 1

 گیرد؟به اعتقاد فاربر در کدام مرحله مواجه با بحران، بازسازی در خانواده صورت می .07

 5( مرحله 4  4( مرحله 3 3( مرحله2 2( مرحله 1
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 ترین واکنش های اولیه در والدین کودکان استثنایی چیست؟رایج .00

 ( اندوه4 ( خشم3 ( نااميدي2 ( انكار1

 را مطرح نمود؟ "اندوه مزمن"کسی اصطالح چه  .699

 ( سليه4 ( هيل3 ( فاربر2 الشانسكي( 1

 دومین مرحله در نظام رویارویی والدین نسبت به معلولیت کودك روزن کدام است؟ .696

 يابي( علت2  ( شناسايي مساله اصلي1

 ( طرد4  جويي( چاره3

 یابی معولیت عمدتاً ناشی از چیست؟علت .697

 ر( انكا2  ( احساس گناه والدين1

 ( پذيرش4  ( خشم3

 چه کسی سندرم عمومی سازش را مطرح نمود؟ .690

 ( هيل4 ( سليه3 ( فاربر2 ( روزن1

 شود؟های جسمانی و عاطفی دیده میاز واکنشدر کدامیك از مراحل سندرم عمومی سازش طیف وسیعی  .693

 ( فرسودگي4 ( مقاومت3 ( ضد ضربه2 ( هشدار 1

 باشیم؟های دفاعی میاهد مكانیسمدر کدامیك از مراحل سندرم  عمومی سازش ش .691

 ( ضربه4 ( فرسودگي3 ( مقاومت2 ( هشدار1

 شود؟در کدامیك از مراحل نظام سلیه، فروپاشی روانی و جسمانی آغاز می .691

 ( فرسودگي4 ( مقاومت3 ( ضربه2 ( هشدار1
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 کودکان استثناییفصل اول: کلیات و تاریخچه 

 درست است.  0گزینه  .6

شارهاي زندگي واكنش  شان ميكودكان در مقابل ف شديد ن سريع و  سبتاً  شارهاي زندگي از بين هاي ن سرعت هم وقتي ف دهند و به همان 

شخصيتي نارس و نابالغند لذا در مقابل فشار و ناراحتي تنها  جا كه وابسته و متكي به ديگران هستند و در واقع از نظريابند. از آنرفت بهبود مي

 كاري كه خواهند كرد اختالالت رفتاري است. پس اختالالت رفتاري در كودكان وسيلة بيان اوست.

 درست است.  7گزینه  .7

 لغت استثنايي اصوالً يك اصطالح آموزشي است.

 درست است.  6گزینه  .0

ستثنايي را محدود ستان لغت ا شي مي در انگل ستند كودكان به تيزهو ساير كودكاني را كه به عللي تحت حمايت و آموزش خاص ه كنند و 

 گويند.ويژه مي

 درست است.  3گزینه  .3

ـ كودكان صرعي، 3ـ كودكان مبتال به اختالالت حركتي، 2ـ كودكان مبتال به بيماري قند، 1كودكان ويژه يازده گروه هستند و عبارتند از: 

ـــ كودكان مبت4 سي كه خيلي زود بيمار مي5ال به اختالالت گفتاري، ـ ـــ كودكان ضعيف و حسا شوند و احتياج به مواظبت زياد دارند، مانند ـ

ـ 9ــــ كودكان نابينا، 8ــــ كودكان عقب مانده ذهني، 7ــــ كودكان ناسازگار، 6هاي ضعيف كننده، هاي قلب يا بيماريبيماران مبتال به ناراحتي

 ـ كودكان كم شنوا.11ـ كودكان ناشنوا، 11بينايي، كودكان مبتال به ضعيف 

 درست است.  7گزینه  .1

سابقات ايجاد « مانع»به معني « هندي كپ»كنند. لغت يازده گروه فوق را تحت عنوان كودكان معلول نيز مطالعه مي ست، مانعي كه در م ا

 نند.كدهد استفاده ميكه همان معني ناتوان را مي« بلديس اي»كنند تا جلو برد را بگيرد. در سنين بلوغ به جاي لغت هندي كپ از لغت مي

 درست است.  0گزینه  .1

.. هاي جسماني، عاطفي و .شود كه در هر سال تحصيلي بيش از سه ماه به علت بيمارياز نظر آموزشي به كودكي معلول يا ناتوان گفته مي

تواند سر كالس درس حاضر شود و در نتيجه از دروس عقب بماند و احتياج به مدارس اي و متناوباً نو عوارض حاصله از آن به طور دائمي يا دوره

 صرع و ... از اين دسته هستند. هاي قلبي، آسم، روماتيسم،و آموزش ويژه داشته باشد. بيماري

 درست است. 6گزینه  .3

 سالگي و نوجواني بين دوازده تا بيست سالگي است. شناسي كودكان و نوجوانان استثنايي منظور از كودك، از بدو تولد تا دوازدهدر روان

 درست است.  7گزینه  .7

 شود.معموالً آثار بلوغ در دختران يك تا سه سال زودتر از پسران ظاهر مي

 درست است.  6گزینه  .0

 انشناختي مبتال است.وري كلي از لحاظ ذهني ـ فيزيكي، يا فرايندهاي رورود كه نارسا كنشدر مورد فردي به كار مي« اختالل»اصطالح 

 درست است.  7گزینه  .69

صطالح  صي«ناتوان»ا صا صيف مي، اندكي اخت ست و فردي را تو شنوايي، پا وكند كه به كمبود يا فقدان كنشتر ا  وري فيزيكي )بينايي، 

 مشكالتي دارد.داري مانع رشد و تحول عادي اوست، بازوها( دچار است و يا در يادگيري و سازگاري اجتماعي كه به طور معني

 درست است.  0گزینه  .66
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به محدوديتي اشاره دارد كه برحسب مقتضيات محيطي بر فرد عارض شده و با ناتواني فرد در هماهنگي و سازگاري با اين « معلوليت»واژه 

 مقتضيات مرتبط است.

 درست است.  0گزینه  .67

 كه نقص يا ناتواني دارد.رود معموالً تنها در مورد فردي يا افرادي بكار مي« معلول»اصطالح 

 درست است.  0گزینه  .60

صطالح  ستثنايي»ا صيف ميجامع« ا ست و هر فردي را تو ساً از هنجار انحراف دارد، چه باالتر و تر ا سا كند كه عملكرد فيزيكي يا رفتارش ا

 اي را در تأمين نيازهاي فردي بطلبد.العادهتر كه ممكن است خدمات آموزشي فوقچه پايين

 درست است. 7گزینه  .63

ساختمان بدن، جلوه ست. اختالل به حالت غيرطبيعي  شاره اختالل، ناتواني و معلوليت را متمايز كرده ا ضو غيرعادي ا هاي ظاهري آن و ع

 دهد.اي ندارد. اختالل نوعي آشفتگي را در سطح اندام نمايش ميدارد. اختالل در كاركرد سيستم دليل مشخص و عمده

 درست است.  0گزینه  .61

 كند.ناتواني پيامدهاي اختالل را برحسب كنش وري و فعاليت توسط فرد منعكس مي

 درست است.  7گزینه  .61

شها و كوشش شاره دارد. معلوليتها نوعاً هاي بيمعلوليت به عبارت ديگر به آزماي سط فرد به عنوان نتيجه اختالالت و عدم تواناييها ا فايده تو

 كند.ا محيط را منعكس ميتعامل در جهت سازش يافتگي افراد ب

 درست است.  6گزینه  .63

مانده در كالس را مشـــخص كرد. آزموني دانيد كه بينه اولين فردي بود كه مأموريت يافت آزموني تهيه كند تا با آن بتوان كودكان عقبمي

 يي ميزان يا تراز شد.توسط دكتر لويس ترمن در دانشگاه استنفورد بر كودكان آمريكا 1916كه توسط بينه تهيه شد در سال 

 درست است.  6گزینه  .67

ـ بينه برتر است و همين امتياز باعث قبول سريع اين آزمون شده است. اين مقياس نه تنها  مقياس وكسلر حداقل از يك لحاظ از استنفورد 

گيري بهره هوشــي گيرد. اندازهرا نيز اندازه مي« بهره هوشــي غيركالمي»و « بهره هوشــي كالمي»كند، بلكه بهره هوشــي كلي را مشــخص مي

ستگي ندارد، براي اقليت ستفاده و كاربرد زبان ب صاً كودكان دو زبانه و نيز كودكاني كه دچار فقر محيطي غيركالمي كه به ا صو هاي فرهنگي، خ

 آورد.اند، سنجش مناسبتري به عمل ميبوده

 درست است.  0گزینه  .60

هاي عملي خود در ي تعيين رشــد اجتماعي اســت كه با ميزان توانايي فرد در برآوردن نيازهاشــاخص بلوغ اجتماعي واينلند يكي از مقياس

گيرد، اما تحقيقات نشان سالگي را در بر مي 25ي سني تولد تا باالتر از زندگي روزمره و قبول مسئوليت سروكار دارد. اگرچه اين مقياس، گستره

 رسد.مانده ذهني به حداكثر ميهاي عقبو به ويژه در گروهدهد كه كارآمدي اين مقياس در سنين پايينتر مي

 درست است.  7گزینه  .79

سيم 117اين مقياس  سن كودكان تق ساس  سؤال دارد كه برا سؤال نه فقط از طريق ماده يا  ست. اطالعات موردنياز در هر  شده ا بندي 

صاحبه با ن سط م ست عملكرد كنوني آزمودني، بلكه تو شنايات آزمودني )مانند والدين، معلم، خواهر، برادر و .... يا خود آزمودني( به د زديكان و آ

 آيد.مي

 درست است.  0گزینه  .76
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سط فرد در اين آزمون، ميبا توجه به نمره شده تو سب  صطالحاً هاي ك سن اجتماعي و بعد آنچه ا شود را ناميده مي« بهره اجتماعي»توان 

 محاسبه كرد.

 درست است.  6 گزینه .77

شخيص عدم بلوغ  ستثنايي در زمينه ت شناس كودك و نيز كودكان ا صان روان ص سيله مفيدي براي متخ شاخص بلوغ اجتماعي واينلند و

 اجتماعي و اخذ تصميم در سپردن افراد به مؤسسات ويژه است.

 درست است.  0گزینه  .70

ــهبيشــتر متمرك AAMRتفاوت عمده اين دو مقياس اين اســت كه مقياس  ــد و اي ميز بر رفتارهاي مدرس رفتارهاي خارج از  ABICباش

اي قابل قبول از مقياس مربوط به رفتار تطابقي در خارج از مدرســـه يا محيط مدرســـه را در نظر دارد. بنابراين، ممكن اســـت يك كودك نمره

ABIC ــت آورد. در حالي كه نمره ــد، زيرا وي در مح AAMRي وي از مقياس به دس ــب از خود بروز پايين باش ــه رفتارهاي نامناس يط مدرس

 دهد.مي

 درست است.  6گزینه  .73

سيار يافته،  سرعت اعتبار ب ست. اين آزمون بدين جهت  ITPAآزمون ديگري كه به  شده ا ساخته  سط كرك و همكارانش  نام دارد كه تو

آموزان فردي دانشهاي بين فردي و درونوتســاخته شــده اســت كه نقطه شــروعي براي تعيين مواد و روش آموزشــي مناســب با توجه به تفا

گيرد. در حال حاضر اين آزمون آموز را در جهات مختلف اندازه ميقسمت است كه عملكرد دانش 12استثنايي به وجود آورد. اين آزمون شامل 

 رود.فردي به كار ميهاي درونبيشتر براي تشخيص تفاوت

 درست است.  0گزینه  .71

شود. اين كودكان ميتوانند دارند و با اختالل در رفتار سازشي مشخص مي 71-51( ضريب هوشي بين EMRپذير )مانده ذهني تربيتعقب

شي ويژه ياد بگيرند. آنها ميمهارت سط حمايتهاي آموز سيار پايين تو سطحي ب صيلي را در  ستقالل اجتماعي و حرفههاي تح راه  اي ازتوانند ا

ــ اقتصادي ميكودكان معلول ذهني آموزشآموزش و تربيت مناسب ايجاد كنند.  آيند و به عنوان يك فرد بدون پذير از طبقات پايين اجتماعي ـ

سيب يا فرهنگ خانوادگي طبقه صله دارند. بزرگترين بندي ميآ سترش و بهبود بدني به اندازه ناچيزي با كودكان طبيعي فا شوند. آنها از نظر گ

 شوند.مند ميت. اما آنها از آموزش و تربيت بهرهمشكل آنها يادگيري مفاهيم انتزاعي اس

 درست است.  6گزینه  .71

ــح اختالل ديداري به ميزان تيزبيني، ميدان ديد و ديد مؤثر محدود مي ــياب دور به طور واض ــم براي ديدن اش ــود. توانايي ديد، توان چش ش

بينند قانوناً نابينا به شمار پايي مي 211پايي به جاي  21از فاصله را  Eبه كار برده شده است. افرادي كه عالمت  Snellerباشد كه در جدول مي

 آيند.مي

 درست است.  3گزینه  .73

20كودكاني هستند كه بينايي و تيزبيني آنها از 

70
 يابي و تحرك مشكل دارند.بينا در جهتبينا هستند. كودكان نيمه كند، نيمهتجاوز نمي 

 است.  درست 6گزینه  .77

شكال در گفتار رايج صدا، ا صحبت كردن دارند، لكنت دارند، اختالل  شكل در  ست. اين كودكان م ستثنايي ا ترين بيماري در بين كودكان ا

 شود.تأخير گفتار و مشكالت زباني دارند، آسيب زبان از طريق قوه ادراك غيرعادي، يا كلمات و ساختارهاي دستوري ايجاد مي

 . درست است 3گزینه  .70

سها ديده مي شود كه يك مقطع شوند. كندآموز به كودكان يا بالغيني گفته ميهاي مختلف ديده ميشوند. آنها در مدلديرآموزان در كال

شتر را نمي صيلي يا بي شي آنها بين تح شد. در طبقهمي 95-81توانند بگذرانند. از نظر ذهني بهره هو سط با بندي هوش روي مرز ميانگين تا و
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باشند. آنها از نظر تحصيلي ضعيفند و زمينه اجتماعي، اقتصادي ضعيفي دارند. آنها به توجه آموزشي نياز دارند ولي به ين پايين هوشي ميميانگ

 خدمات آموزشي مخصوص نياز ندارند.

 درست است.  6گزینه  .09

شان آنها را در باالي  ستند كه توانايي ادراك شان كودكاني ه صد كل جمعيت قر 3-5باهو شي كودكان باهوش از  ار دارد.در به  130بهره هو

ـــاخت خالقيت دارند. آنها تندتر ياد ميباال مي ـــد. آنها توانايي ادراك زيادي دارند. در تفكر و س تر از كودكان گيرند و حافظه آنها طوالنيباش

 معمولي است.

 درست است.  3گزینه  .06

صبي خفيفرفتارهاي غيرعادي دو جنبه مه شديد   م دارد. اختالل ع صبي  سواس و هراس( و اختالل ع ضطراب، و شامل ا )روان آزردگي 

 شوند.هاي هذيان و توهم مشخص ميتر كه از فقدان تعامل با واقعيت به وجود آمده و به صورتهاي جدي)روان گسستگي( شامل اختالل

 درست است.  7گزینه  .07

 آيد.ري معلول نارسايي در طرز تفكر، احساس و ادراكات فرد از دنيا به حساب ميهاي رفتابرطبق اين ديدگاه آشفتگي

 درست است.  0گزینه  .00

تواند به عنوان يك اصـــطالح يا عبارت كيهاني و جهاني تعريف شـــود. در عوض آن شـــناختي طبي انحراف اجتماعي نميبرخالف آســـيب

 شود.كند تعريف ميعه گزينش مي)منحرف( برحسب درجه، زمينه فرهنگ و آنچه فرهنگ يك جام

 درست است.  6گزینه  .03

شبانه  ستثنايي از مراقبت  ست. در اين جا كودكان ا شي ا شكيل خانه هاي آموز ستثنايي ، ت سطح مداخله در كار آموزش كودكان ا آخرين 

عطيالت آخر هفته از خانه هاي خود ديدن كرده توانند به طور مرتب در تبرند. البته آنها ميروزي برخوردارند و دور از محيط خانواده به ســر مي

هاي آموزشــي و مراقبتهايي كه در آن جا اجرا و پس از آن مراجعت نمايند، اما در خالل روزهاي هفته آنها ســاكن مؤســســه هســتند و از برنامه

 گردند.شود، برخوردار ميمي

 درست است.  0گزینه  .01

هاي مؤثري براي آموزش كودكاني كه داراي نقايص حســي هاي آمريكا و فرانســه، برنامهبهاي قرن هجدهم و به دنبال انقالدر اواخر ســال

هاي منظم براي آموزش كودكان ديوانه به عمل آمد. امروزه به نظير  نابينايي و ناشنوايي بودند به وجود آمد. در اوايل قرن نوزدهم اولين كوشش

 شود.استفاده مي« پريشاني عاطفي»و « عقب مانده ذهني»جاي اين الفاظ از اصطالحات 

 درست است.  3گزینه  .01

زند كه كليه مشــكالت يادگيري و رفتاري كودكان ناشــي از برخي اختالالت يا نقائص عضــوي آنان آورد ارگانيك بر اين عقايد تكيه ميروي

ــت. روي ــتثنايي از لحاظ تأثير قاطعي كه بر نقش تاس ــازماندهي ادراكي دارد و آورد ارگانيك در آموزش و پرورش كودك اس حريك حواس و س

 آورد بسيار مهم است.هاي آموزش و پرورش به عمل ميگيري براي برنامهشناختي قبل از تصميمحمايتي كه از ارزيابي عصب

 درست است.  0گزینه  .03

گيرد مهم است. از اين رو قرار ميشناختي از اين نظر كه زيربناي تحول شناختي و اجتماعي كودكان آورد تحولي، عوامل زيستمطابق روي

ستثنايي  ست كه كودكان ا ستوار ا ست. اين الگو بر مراحل تحول تأكيد دارد و بر اين فرض ا شد داخلي ا تأثير عوامل محيطي كمتر از عوامل ر

ـــاير كودكان گذر مي با تأخير قابل مكنند،  ميناتوان از همان مراحلي كه س با آهنگي كندتر و گاه  ما  آورد تحولي يك الحظه. رويگذرند ا

ستثنايي بر پايه آن قرار گيرد، تحول رواني آورد مرحلهروي ست كه اگر آموزش و پرورش كودكان ا  «سازش يافته»و « بهينه»اي ـــــ تحليلي ا

 يابد.تحقق مي

 درست است. 0گزینه  .07
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تاريروي ناگون باين روي: آورد رف تار و نقش تغييرات بيروني گو يل رف به تحل يد ميآورد  تأك تار  كراي تغيير رف طابق اين الگو، كود ند. م ان ك

ستكاري عوامل پيش ستند كه تنها از راه تغيير و د سبي ه شه رفتاري نامنا ستثنايي داراي محدوديت، دچار ذخيره و تو توان مي آيندآيند يا پيا

 شود.از ماشين آموزشي و پس خوراند تأكيد مي در تغيير رفتار مؤثر واقع شد. در اين الگو بر نقش سازمان يافتگي درس، استفاده

 درست است.  6گزینه  .00

 آورد شناختيروي

شناختي، رويدادهاي محيطي فعال و پردازش اطالعات تأكيد مياين روي شناختي ورزد و تأثير قاطعي بر روشآورد به فرايندهاي  هاي آموزشي 

ــناختي )تفكر درباره تفكر( ا)مهارت ــت كه در هاي فكر كردن( و فراش ــان داده اس ــورت اين الگو نش ــت. در هر ص ــته اس ز خود به جاي گذاش

 هاي تحصيلي ضعيفشان وجود دارد.آموزان داراي محدوديت ذهني، رابطه قوي بين راهكارهاي شناختي ناقص آنان و مهارتدانش

 درست است.  0گزینه  .39

پذيري، خود اليت خود مختار به خودشــكوفايي نائل گردد و مســئوليتتواند از راه فعآورد بر اين فرض اســتوار اســت كه آدمي مياين روي

آور براي مقابله با فشــارهاي تحصــيلي، اجتماعي ... تأكيد دارد، همچنين به آورد بر عوامل نشــاطگري و اســتقالل را تجربه كند. اين رويهدايت

اي هاي اجتماعي توجه ويژهامل محيطي، رفتار ســـازشـــي و مهارتزند و به آگاهي معلم از نقش عونقش عوامل فردي در تحول رواني تكيه مي

 نمايد.مي

 درست است.  6گزینه  .36

شان ميمطابق اين روي شكل ميتأثير رفتار تعاملي او و ويژگيسازد كه رفتار آدمي تحتآورد، ابركونولي خاطرن اقع گيرد. در وهاي محيط 

ساز ناكارآمدي كودك است. بنابراين اهداف مداخله بايد متوجه پركردن فاصله مذكور و يا هفاصله بين تواناييهاي كودك و انتظارات محيط زمين

 بازسازي توازن در سيستم باشد.

 درست است.  6گزینه  .37

ستفاده مطلوب از ابزاري كه حتي شناختانه دارد و به ا شاره مياين مفهوم جنبه جامعه   .نمايداالمكان از لحاظ فرهنگي جنبه هنجار دارد، ا

 كند.طلبد. اين سياست نيز به نوعي به برچسب زدايي كمك ميسازي، مشاركت كامل ناتوان را در زندگي اجتماعي جامعه ميسياست بهنجار 

 درست است.  0گزینه  .30

ضايتاين مفهوم بر اين معنا تأكيد دارد كه همه دانش ستثنايي بتوانند به طور ر مند واهب آن بهرهآميزي از زندگي و مآموزان و يا كودكان ا

ــت كه  ــود.يك نكته مهم در رعايت اصــل محيط با حداقل محدوديت اين اس ــ  داده ش ــناختي آنها كامالً پاس ــوند و نيازهاي تربيتي و روانش ش

ـــ تربيتي وادار نمود مگر آنكه قبالً تالشدانش س  طباق و پاهاي گسترده و ناموفقي براي انآموز را نبايد براي برخوردار شدن از خدمات رواني ـ

ساالن دادن به نيازهايش در كالس ستثنايي بايد با هم صل محيطي با كمترين محدوديت، كودكان ا شد. به موجب ا هاي عادي به عمل آمده با

 المقدور در كالسهاي عادي آموزش ببينند.شان و حتيغيراستثنايي

 درست است.  3گزینه  .33

هايي است كه يك جامعه براي هر افراد از جمله ها و ارزشل كليه رفتارها، خصائل، نقشسازي يا ادغام كردن به معناي وسيع آن شامعادي

 سازي يا يكي كردن يعني فراهمكند. عاديسازي را اينگونه تعريف ميكند. بنك ميكلسن عاديمانده ذهني الزم و ضروري قلمداد ميافراد عقب

ــتغال و تفريحات عادي ب ــكن، اش ــي، مس ــرايط آموزش ــازي هم يك كاركرد اجتماعي مانده ذهني. بدين ترتيب عاديراي افراد عقبكردن ش س

شود و صرفاً شامل جايابي فيزيكي نيست. از پيامدهاي مهم و مثبت اين اصل، پذيرش اجتماعي، تحول اجتماعي و رعايت زدايي محسوب ميداغ

 باشد.شدگي اجباري ميهاي فردي و همگنتفاوت حقوق اجتماعي افراد ناتوان است و از پيامدهاي منفي آن، عدم توجه به

 درست است.  3گزینه  .31

 دبستاني، ابتدايي، متوسطه و دبيرستان است.ريزي آموزش ويژه در مقاطع پيش(، اساس برنامهIEPبرنامه آموزش انفرادي )
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 درست است.  0گزینه  .31

IDEA نويسند. اين تيم به ويژه از والدين، اي ميي رسيدن به هدف در جلسهبه گروهي از افراد اشاره دارد كه برنامه آموزش انفرادي را برا

شكيل مي سه ت شي عادي و مدير مدر شي ويژه، معلم آموز ضرورت پيدا كند دانشمعلم آموز ضور پيدا  IEPآموز نيز در گروه شود. وقتي كه  ح

 –شوند: پرستار مدرسه، متخصص زبان يتي دارد، درگير ميآموز نياز به خدمات حماكند. همچنين، ديگر متخصصان مدرسه نيز وقتي دانشمي

 شركت كنند. IEPگفتار، معلم آموزش تطابق بدني و غيره ممكن است در فرآيند 

 درست است. 0گزینه  .33

ست از  ارائه  آوري اطالعات آموزشي مناسب جهت اتخاذ تصميمات آموزشي و قانوني دربارهدار، جمعفرايند نظام»ارزيابي آموزشي عبارت ا
 در فرآيند تشخيص پنج مرحله وجود دارد:«. خدمات ويژه

 ـ ارزشيابي برنامه5ـ ارزشيابي كودك 4ريزي آموزشي ـ برنامه3بندي و جايگزيني ـ تشخيص، طبقه2ـ سرند كردن )غربال كردن( 1

 درست است.  6گزینه  .37

 گردد.ماندگان ذهني را شامل ميبيشتر ادبيات تشخيص هاي دوگانه، جمعيت عقب

 درست است.  3گزینه  .30

 درصد است. 111-25مانده ذهني بين هاي روانپزشكي در كودكان عقبتخمين زده شده كه رواج آشفتگي

 درست است.  3گزینه  .19

سيبافراد عقب ستند كه در خطر آ شدي ني صرع و اختاللمانده ذهني، تنها افراد ناتوان ر سي قرار دارند. افراد مبتال به فلج مغزي،  هاي شنا

 كنند.هاي رفتاري و روانپزشكي نيز آنها را همراهي ميدرصد از كودكاني كه اختالل زباني دارند، اختالل 51پذيرند. تقريباً زباني نيز آسيب

 درست است.  6گزینه  .16

هاي ي است. تفاوتآورد در برچسب زدن بر ميزان انحراف از آنچه رشد يا تحول هوشي اجتماعي فيزيكي عادي مالحظه شده مبتناين روي

ــده يا تأخير يافته آورد نتيجه تعامل عوامل محيطي و زيســتي اســت. تفاوتآدمي برحســب اين روي ها در طي مراحل تحول اعم از تســريع ش

 شود.نامگذاري يا برچسب زده مي

 درست است.  7گزینه  .17

آورد تحولي تنها كثرت ، هنجار است، در حالي كه رويآورد فرهنگي آنچه در يك فرهنگ مفروض طبيعي يا عادي تلقي شده استبنابر روي

سب تفاوت شان ميرفتارها را برح شهاي ذاتي يك فرهنگ مورد هايي را كه ميآورد فرهنگي تفاوتدهد. يك رويهاي معين ن سب ارز تواند برح

صيف مي سي قرار گيرد تو شدن به طور مبرر شدن يا منحرف  سب عقيده كامير فرآيند دور   افتد كه مردم يكعمول زماني اتفاق ميكند. برح

 هاي موجود ميان خود عمل نكنند.جامعه برحسب توافق

 درست است.  7گزینه  .10

دهد كه در يك فرآيند خودنامگذاري هر فردي به نحوي درگير اســت كه ممكن نيســت بتواند توســط ديگري آورد فردي نشــان ميروي

 تواند با آنچهها نميكند. بنابراين اين ادراكنيم، چگونگي دريافتمان را از خود مشــخص ميزهايي كه ما به خود ميبازشــناســي شــود. برچســب

 كنند هماهنگي داشته باشد، عكس اين هم ممكن استديگران از ما برداشت مي

 درست است.  3گزینه  .13

دارند كه برچســب زدن به يگران اظهار ميهاي فرعي را افزايش دهند. مك ميليان و دتوانند تبعيضــات موجود در ميان گروهها ميبرچســب

شكل ستثنايي روي  سطح انتظار معلم،كودكان ا سطح آرزوها و توقعات،  ساالن،  سط هم شانس تطبيق با  گيري مفهوم از خود، طرد تو قدرت و 

 ازدواج، كار و زندگي اثرات منفي دارد.

 درست است.  3گزینه  .11
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 :آثار مثبت برچسب زدن

 هاي متفاوت است.اي جهت برخي از درمانگذاري فراهم ساختن پايههاي استاندارد براي برچسباز استفاده يكيهای متفاوت: درمان

 دي كنند.بنشوند، ناگزيرند آنها را به عنوان گامي اوليه طبقهشناسان براي تشخيص عواملي كه باعث مشكالتي ميعلت جستجوی علت:

سايي ايپارهیافتن منابع مورد نیاز جهت درمان:  شخيص و نامگذاري نار صان آموزش باليني )ويژه( عقيده دارند ت ص ن ها در يافتاز متخ

 منابع موردنياز جهت آموزش، تحقيق و ارائه خدمات كافي ضروري است.

 درست است.  0گزینه  .11

ين تفاوت كه گستردگي ( است با اIEPطرح خدمات فردي شده خانواده خيلي شبيه به طرح آموزش فردي شده سازمان يافته ) IFSPطرح

شــود. در گســتره مفروض خدمت الزم جهت تأمين بلكه تمامي افراد و اعضــاي خانواده را هم شــامل مي گيرد،آن نه تنها خود فرد را در بر مي

شته سالي يك بار طرح خدمانيازهاي فردي اطفال نوپا، بايد يك تيم يا گروه مداخله چند ر شد. تيم حداقل  شته با ضور دا شدهاي ح  ت فردي 

 كند.خانواده را مرور و بازنگري مي

 درست است. 0گزینه  .13

هاي وقفه هاي اوليه بدون دورهشوند. خدمات بايد در تمام سالآگاه مي IFSPهاي ماه يكبار از آخرين پيشرفتترتيب والدين هر ششبدين

 داري ارائه گردد.معني

 درست است.  3گزینه  .17

 آورد ديگر است.يك واكنش به معايب و نقائص دو روي اي اساساًآورد فرا رشتهروي

 درست است.  3گزینه  .10

شتهدر اين روي شخص به عنوان رهبر تيم فرا ر ست. بدين معنا كه اين  ستين معلم ا سي، معرفي درمانگر يا نخ سا اد اي قلمدآورد مفهوم ا

ند. هر عضــو گروه درمانگر اوليه و ســاير اعضــاب گروه را براي ها و خدمات حاصــله جلوگيري كتواند از بخش بخش شــدن تالشگردد. او ميمي

 كند. با اين تفاوت هيچكس نسبت به ديگري مسلط و غالب نيست.تأمين نيازهاي فردي حمايت مي

 درست است.  3گزینه  .19

ان مدرسه در نيل به اهداف آموز كه توسط يكي از كاركنآموزش همتا ــــ ميانجي شامل تعامالت سازمان  يافته متنوع بين دو يا چند دانش

ـ اجتماعي طراحي شده است. اين آموزش عموماً در سه سطح اتفاق مي ـ مدار ( برنامه1افتد: تحصيلي و عاطفي  ( گفت و 2هاي وابستگي گروه 

 ( يادگيري تعاوني.3شنودهاي بين ـ سني و همتا 

 درست است.  7گزینه  .16

هاي اوليه رشدي مرتبط هستند، تقسيم كرد. دوره قبل از تولد، از زمان لقاح تا كه با دوره ايتوان در سه طبقهعوامل خطرساز زيستي را مي

ناتال، هفته دوازدهم بارداري تا بيســت و هشــتمين روز زندگي و دوره بعد از تولد، كه رويدادهاي اوليه كودكي را كه بعد از بيســت و تولد، پري

 .گيرددهد، در بر ميهشتمين روز زندگي رخ مي

 درست است.  7گزینه  .17

شد روياني و جنيني قبل از تولد اثر مي ساييهاي جدي به عوامل قبل از تولد مواردي هستند كه بر ر ست كه نار گذارند. دوره روياني زماني ا

 هاي بدن ريخته شده است.دهند زيرا، شالوده تمام انداماحتمال بيشتري روي مي

 درست است.  0گزینه  .10

سرخك آلماني نيز ناميده ميسرخجه كه گاهي اوق سرخجه اثرات ويژهات  ست.  سري ا سي م گذارد. اگر مادر در اي برجاي ميشود، ويرو

ذهني در  ماندگيتواند نابينايي، ناشــنوايي، بدشــكلي قلب يا عقبهفته بارداري به آن مبتال شــود، نتيجه ســرايت ويروس به جنين مي 6اولين 
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سته كند، وابباشد. البته اثر مخرب سرخجه كامالً به اينكه ويروس سرخجه در چه زماني از رشد اندام سرايت مي شود،اي كه زنده متولد مينوباوه

 است

 درست است.  7گزینه  .13

ضر رايج سايتومگال، در حال حا ست تقريباً ويروس  صد از نوزادان در هنگام تولد به  2-1ترين عفونت مادرزادي در ايالت متحده آمريكا در

 س مبتال هستند.اين ويرو

 درست است.  3گزینه  .11

 هاي يادگيري شود.تواند باعث مرگ نوباوه يا عواقبي مثل عقب ماندگي ذهني، فقدان بينايي، شنوايي و ناتوانياين ويروس مي

 درست است.  3گزینه  .11

ــي منتقل ميبيماري ــي مقاربتي كه از طريق آميزش جنس ــته و ميهاي جنس ــوند، بر مادر تأثير داش نند عوارض نامطلوب جدي براي تواش

سفيليس مادرزادي به دنيا آورد كه نتيجه آن مي ست كودكي با  ست ممكن ا سفليس ا شند. مادري كه مبتال به  شته با رگ، تواند مكودك دا

 ماندگي ذهني شديد، نابينايي و ناشنوايي باشد.عقب

 درست است.  6گزینه  .13

را در دوره بارداري، هنگام تولد، و زمان شــيردهي، به  HIV( مثبت هســتند، عفونت HIVآنهايي كه از نظر ويروس نقص ايمني اكتســابي )

باعث تخريب  HIVشود. عفونت كنند. بيماري ايدز به تدريج سيستم ايمني را ضعيف كرده و سرانجام منجر به مرگ ميفرزندانشان منتقل مي

اي را تجربه مبتال هستند، ممكن است مشكالت رشدي قابل مالحظه HIVشود. همچنين، كودكاني كه به سيستم عصبي مركزي كودكان مي

 نمايند.

 درست است.  6گزینه  .17

صبحگاهي به زنان باردار تجويز مي ست دادن اين دارو در تاليدوميد به منظور جلوگيري از تهوع  شده ا شخص  ست كه م شد. زمان زيادي ا

 شود.اها در كودك ميسه ماهه اول بارداري باعث كوتاهي يا فقدان بازوها و پ

 درست است.  0گزینه  .10

ستفاده كننده، يا آمفتاينPCPجوانا، كودكان مادراني كه كوكائين، هروئين يا متادون، ماري سوبا اي كه از تركيب چند دارو مثل ها )مادران 

ستفاده مي ستفادهمواد و الكل ا شدهكنند، تحت عنوان ا صرف ميگران چند دارويي معرفي  سد كه در معرض خطرات نند، به نظر ميكاند(، م ر

ست به ويژه در برابر اثرات محيطهاي بيقابل مالحظه سيباي قرار دارند و ممكن ا شند. كوكائين و ماريثبات، آ ترين جونا معموالً از رايجپذير با

 گيرند.داروهايي هستند كه به وسيله زنان در سنين زايمان مورد استفاده قرار مي

 ست است. در 0گزینه  .39

شد. معموالً مصرف الكل منجر به سندرم الكلي ي بارداري ميمصرف الكل توسط مادر در دوره شته با تواند اثرات شديدي بر رشد جنين دا

 شود.( ميFASجنين )

 درست است.  3گزینه  .36

ــربهای چهرهویژگی FASکودکان مبتال به  : حل ــهای بزرگ، چانه کوچك، بینی س ــر کوچك، گوش ــی مثل س اال و ای خاص

چشمهایی با فاصله دارند. همچنین، در رشد زبان و شناخت تأخیر داشته و ممكن است مشكالت رفتاری مثل لجبازی، 

ضعیف و انزوای اجتماعی نشان دهند. برخی از کودکان، ویژگی ضاوت  شناختی و رفتاری همراه با نافرمانی، ق  FASهای 

 (.FAEشود اینگونه کودکان اثرات الكلی جنین دارند )میرا دارند اما ناهنجاریهای جسمانی ندارند. گفته 

 درست است.  3گزینه  .37
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سط مادر در دوره بارداري از جمله علل با  سيگار تو صرف  شد جنين دارد. م همچنين مواجهه پيش از تولد با توتون و تنباكو اثر جدي بر ر

ـــيگار مي ـــت. زنان بارداري كه س ـــند به طاهميت تولد با وزن پايين اس ور نســـبي تعداد بااليي از عوارض نامطلوب مثل زايمان زودرس و كش

 هاي جسماني را تجربه خواهند كرد.نابهنجاري

 درست است.  6گزینه  .30

سال شتري از عوارض بارداري مثل زايمان زودرس يا تولد با مادران جوان، به ويژه آنهايي كه در اوايل  هاي نوجواني قرار دارند، با احتمال بي

شكي ديگر كه ميوزن پايي سالمت كودك را به مخاطره بيندازند، مواجه مين و عوارض پز ست توانند زندگي و  سالمند ممكن ا شوند. مادران 

 مجموعه متفاوتي از مشكالت را نشان دهند. آنها با درصد احتمال بيشتري كودكي مبتال به سندرم داون خواهند داشت.

 درست است.  3گزینه  .33

سايل ميسال  35زنان باالي  شار خون باال دارند كه اين م سالمتي مثل ديابت و ف شكالت  شتري م صد احتمال بي توانند بارداري را با در

 تواند اثرات سن مادر را به حداقل برساند.پيچيده كند. دسترسي به مراقبت پيش از تولد، مي

 درست است.  3گزینه  .31

سيژن مي سلولهاي مغزي بميكمبود اك شود كه  سيب ميتواند باعث  ست منجر به رند، كه در نتيجه آن مغز آ بيند و گاهي اوقات ممكن ا

شرايط معلول شود.  شتمل بر: فلج مغزي، عقبمرگ  ستند م سيژن همراه ه صرع، نقايصسازي كه معموالً با كمبود اك ي و بيناي ماندگي ذهني، 

 شنوايي و مشكالت رفتاري است.

 درست است.  3گزینه  .31

 ا حاملگي، چهل هفته است.متوسط طول بارداري ي

 درست است.  0گزینه  .33

 شوند.شوند، زودرس يا نارس ناميده ميوهفتم بارداري متولد ميهايي كه قبل از هفته سيبچه

 درست است.  0گزینه  .37

ـــوند، به آنها نوزادان كمگرم متولد مي 2511هايي كه با وزن كمتر از بچه ـــود. حتي بچهوزن اطالق ميش از موعد متولد هايي كه پيش ش

 توانند مستقل از يكديگر باشند.وزن باشند، بنابراين، زودرسي و وزن پايين در هنگام تولد ميتوانند كمشوند هم مينمي

 درست است.  3گزینه  .30

شان داده شها ن صد از بچه 11-31اند كه پژوه سيار پايين كه زنده ميدر ستنهاي با وزن ب هاي د. دامنه ناتوانيمانند، دائماً بيمار يا ناتوان ه

 هاي شديد است.فعالي و توجه مرتبط هستند، تا ناتوانيآنها از مشكالت يادگيري درسي، به ويژه آنهايي كه با بيش

 درست است.  7گزینه  .79

ــت و مياوتيت مزمن گوش مياني كه از جمله عفونت ــايع اس ــت در اوايل كودكي ش ــيار جدي گوش مياني اس و  تواند اثرات ظريفهاي بس

 مهمي را بر يادگيري زبان و عملكرد تحصيلي داشته باشد.

 درست است.  3گزینه  .76

 درست است.  6گزینه  .77

ظر ي سرآغاز، نتايج اميدبخشي را از نهاي اوليه از برنامههاي مداخله اوليه مثل سرآغاز بسيار تأثير داشت. ارزشيابيباور برونر بر ايجاد برنامه

 ن داده است.هاي هوشبهر باالتر نشانمره

 درست است.  7گزینه  .70
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سه با برنامهاي از مداخلهاين برنامه، نمونه ست كه در خطر بااليي قرار دارند و در مقاي شي اوليه براي كودكاني ا سرآغاز، به طور ي آموز ي 

ست. برعكس برنامه شده ا سرآغاز، در اين برنامه، كودكان از زمان تولد ثبتدقيقتري آزمايش  سال در آن برنامه شونام ميي  ند و براي چندين 

شود براساس متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي، براي شكست تحصيلي در بيني ميمانند. در اين برنامه، كودكاني كه در هنگام تولد پيشباقي مي

ــــ پيشــگيرانه كه بر مراقبت روزان شــوند. نام ميه تأكيد دارد، ثبتخطر بااليي قرار دارند، از نوباوگي تا پنج ســالگي در يك موقعيت آموزشــي ـ

سه مداخله سال اجرا مي 51ساعت در روز و  8ي پيش از مدر شتمل بر برنامههفته در  شد و فعاليتهاي شود و م شي براي تقويت ر هاي آموز

 والدين است.

 درست است.  7گزینه  .73

 :ی رشد و سالمت نوباوگیبرنامه
سال ادامه مي شود و براياين برنامه در هنگام تولد آغاز مي ست. يابد و براي نوباوهچندين  شده ا هاي زودرس و با وزن پايين تولد طراحي 

يابد و مشتمل بر مراقبت پزشكي، مالقات خانگي، جلسات گروهي والدين و رسند ادامه ميسالگي مي 3اين مداخله تا زماني كه كودكان به سن 

 باشد.شود، ميسالگي در مدارس اجرا مي 3ا ماهگي ت 12اي كه پنج روز در هفته از نيز برنامه

 درست است.  6گزینه  .71

اي از مشكالت سالمت ي پيشگيرانه است كه جمعيت در خطر را براي جلوگيري از شروع مجموعهالعاده از مداخلهاين برنامه يك مورد فوق

شتي و اجتماعي مورد توجه قرار مي ست كه در اين رواني، بهدا برنامه، هم به مشكالت كودكان و هم به مشكالت مادران آنها دهد. الزم به ذكر ا

 شود.توجه مي

 درست است. 6گزینه  .71

هاي اوليه است كه ممكن است منجر به ناتواني رشدي ها، نقايص و عيبي پيشگيري، تمركز اصلي بر جلوگيري از بروز بيماريدر نوع اوليه

 گردد.

 درست است.  7گزینه  .73

 يص زودرس و درمان اوليه، با هدف متوقف ساختن رشد ناتواني، مهم خواهد بود.در پيشگيري ثانوي، تشخ

 درست است.  0گزینه  .77

اي كه تثبيت شــده اســت، در پيشــگيري ثالث، هدف اصــلي كمك به فراهم ســاختن مراقبت و درمان به بهترين شــكل ممكن براي ناتواني

 باشد.مي

 درست است.  6گزینه  .70

 ي ژنتيك متمركز است. هايي نظير ايجاد مصونيت، تغذيه، آموزش و مشاورههاي رشدي روي حوزهپيشگيري اوليه از ناتواني

 درست است.  7گزینه  .09

 هاي رشدي در زمان بارداري است.ترين زمان براي پيشگيري اوليه از ناتواناييمنطقي

 درست است.  3گزینه  .06

ي اي است كه به طور سريع رشد كرده است. مشاورهي ژنتيك، حوزهمشاوره ي ژنتيك تمركز بيشتري دارد.پيشگيري اوليه در مورد مشاوره

سابقه ست كه در  ضروري ا شده(، كودكي مبتال به ي خانوادگي اختالل ژنتيك، ناتوانيژنتيك وقتي  شناخته  شدي )يا بدون علل ژنتيك  هاي ر

 باالتر، وجود داشته باشد.سال يا  35اي از ضايعات جنسي شديد يا مادري با سن ناتواني رشد، سابقه

 درست است.  7گزینه  .07

 هاي رشدي است.آنچه در اين قسمت اهميت بررسي دارد، سرند كردن ناتواني
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 درست است.  6گزینه  .00

شف اختالل سرند كلي نوزادان، ك سرانجام، كاهش اختاللهدف  سه آزمون كه به طور هايي مثل عقبهاي ژنتيك و  ست.  ماندگي ذهني ا

ــرند نوزادان به كار ميتري فراوان ــخيص فنيلدر س ــتند كه براي تش ــتفاده قرار روند آنهايي هس ــم مورد اس كتونوريا، گاالكتوزميا و تيروئيديس

 گيرند.مي

 درست است.  0گزینه  .03

شگيري ثالث مرحله صورت ميپي شي يا نو تواني  ست كه در آن توانبخ ستاران به خانوادهاي ا ضو كنند تا باها كمك ميگيرد و پر ر يك ح

هاي پرســتاري و فرايند پرســتاري را به منظور ســاختن اســتانداردهاي كودك ناتوان مزمن كنار آيند. در مدت پيشــگيري ثالث، پرســتار نظريه

 نمايد.مراقبتي با هدف نهايي كمك به كودك و خانواده، تركيب مي

 درست است.  0گزینه  .01

شگيري ثالث هايي كه در دورهاز جمله مداخله ستند. شود، يكپارچهانجام ميي پي شدي ناتوان ه ست كه از نظر ر سازي اجتماعي افرادي ا

ــوي پذيرش عمومي افراد ناتوان، يكپارچه ــي، آموزش ويژه، مكان اقامتي و خدمات حمايتي مثل مراقبت فراس ــازي اجتماعي، امكان توانبخش س

 سازي است.زدايي و عاديفراد ناتوان در جامعه شركت دارند، مؤسسهسازد. دو اصل فلسفي عمده كه در اجتماعي شدن اموقت را فراهم مي

 درست است.  6گزینه  .01

پذيرد. در اين زمينه كودك در مركز طبقه قرار دارد كه اي اســـت كه كودك از آن طريق تأثير ميمنظور از بافت كودك اســـتثنايي، زمينه

دهد، بلكه، مدرســـه، فرهنگ همتايان و تأثير قرار ميانواده نيســـت كه كودك را تحتباشـــد. اما فقط خاولين عامل تأثيرگذار بر او، خانواده مي

 دهند.تأثير قرار مياجتماع نيز نقش مهمي دارند. ليكن، اين عوامل اغلب از طريق تعامل با خانواده، كودك را تحت

 درست است.  6گزینه  .03

ســالگي،  5هاي اوليه قبل از ســن خانواده اســت. اهميت خانواده، در مداخله گذارد،اي كه بر كودك اســتثنايي اثر مييكي از نيروهاي عمده

 بسيار زياد است.

 درست است.  0گزینه  .07

كند. در اين مرحله هنوز بحراني وجود ندارد به خاطر اينكه خانواده هنوز در : خانواده براي به كنترل در آوردن ناتواني، تالش مي1مرحله 

 حفظ شرايط عادي موفق است.

 شود.: در اين مرحله، بحران به شكل سطحي آغاز مي2مرحله 

ــده داخل خانواده باعث ايجاد تغييرات مي3مرحله  ــده و خانواده به اين : ارتباطات تحريف ش ــوند. فعاليتهاي بيرون از خانواده محدود ش ش

 رسد كه به كمك منابع ديگري نياز دارد.نتيجه مي

سازي در 4مرحله  صورت مي: در اين مرحله باز سي دوبارهگيرد. نقشخانواده  سني و جن شوند تا بتوان در خانواده به تعادل سازي ميهاي 

 رسيد.

 كند.: در اين مرحله، خانواده براي سازش با بحران ناتوان است و كودك را به خارج از خانه منتقل مي5مرحله 

 درست است.  6گزینه  .00

سندگان اعتقاد دارند، يكي از ر س ترين واكنشايجبرخي از نوي ست تركيبي از پا ست. ممكن ا مثل  هاي هيجانيهاي اوليه در والدين انكار ا

 ي والدين در زمانهاي مختلف طي دوره سازگاري، تجربه شوند.خشم، اندوه، نااميدي و پذيرش، به وسيله

 درست است.  6گزینه  .699
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سيك اما بحث صيفي كال شيوهتو سخگويي والدينانگيز، در مورد  سكي تحت  ي پا شان سط ال ست، تو شدي ا شتن كودكي كه ناتوان ر به دا

شــناختي فراگير رنج مانده ذهني دارند از يك واكنش روانمطرح شــده اســت. او فرض كرد كه والديني كه كودك عقب« اندوه مزمن»عنوان 

 اك است.برند، اين واكنش، اندوه مزمن ناميده شد كه پاسخي قابل درك و طبيعي به يك حادثه دردنمي

 درست است.  6گزینه  .696

ه فردي هاي منحصر بكند كه هر مرحله ويژگيروزن فرايند رويارويي و واكنش والدين را نسبت به معلوليت كودك به پنج مرحله تقسيم مي

ــ آگاهي از مشكل 1دارد. اين مراحل عبارتند از:  ــ شناسايي مسئله اصلي 2ـ ــ تالش براي علت3ـ ــ چاره4يابي ـ ـ 5جوي درمان جويي و جستـ

 پذيرش كودك.

 درست است.  6گزینه  .697

باشد. داليل احساس گناه در والدين متفاوت است. در برخي، احساس گناه يابي معلوليت عمدتاً ناشي از احساس گناه در نزد والدين ميعلت

صوالً طالب فرزند نبوده ست كه والدين يا يكي از آنها ا ساس گناه اند، برخي از آنها به دبه اين دليل ا شان براي نابود كردن كودك اح ليل تمايل

ست، خود را گناهكار ميمي شي از زوال اميد براي بهبودي فرزند ا شمي كه نا ساس خ شمارند. والدين معموالً در كنند و برخي نيز به لحاظ اح

ـ رهايي از فشارهاي گوناگون احساسي در 2ـ شناخت راهي براي پيشگيري از گسترش معلوليت 1كنند؛ يابي، دو هدف عمده را دنبال ميعلت

 .مورد خود يا همسر خود

 درست است.  0گزینه  .690

هاي عاطفي ـ فيزيولوژيك انسان در برابر فشار و استرس است. سندرم عمومي سازش، كه سه مرحله نظام سليه، يك رويكرد كلي بر واكنش

 .متوالي تحت عناوين هشدار، مقاومت و فرسودگي دارد

 ست است. در 6گزینه  .693

سيعي از واكنشدر مرحله شدار، طيف و سماني و عاطفي ديده ميي ه ضربههاي ج شديد، آنها در چنگال بيشود. به دنبال اين  باوري و ي 

شار گرفتار مي شكل و علتف سايي م شنا سرعت در پي  شايد از اين طريق بتوانند بر اين بحران غلبه كنند.يابي بر ميشوند. و لذا به  ر د آيند تا 

 اين مرحله، سؤال اصلي اين است كه چرا چنين شده است.

 درست است.  7گزینه  .691

شت زمان، فرد تالش مي شار و نگرانيبا گذ شكالت را كنترل كرده و جبران نمايد و در برابر ف سماني كند كه به نوعي، م هاي رواني ـــــ ج

ور موقت ها، بدن به طسازي، بسيار رايج هستند و با متابوليسم پروتئينكنشهاي دفاعي، به ويژه انكار و وامقاومت كند. در اين مرحله مكانيسم

 كند.در برابر فشار حاصل از مشكل مقاومت مي

 درست است.  3گزینه  .691

د و نمايكند. فشار و اضطراب و پريشاني كه در مرحله اول مسلط بود، مجدداً رخ مياي پيدا ميدر اين مرحله، اختالل بين والدين جلوه تازه

 شود.فروپاشي رواني و جسماني آغاز مي
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هت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره ج
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