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یولوژی ز  فی 

 

پتاسیم مسئول حفظ اختالف غلظت یون های سدیم و  -پمپ سدیم -١ 
ن دو سوی غشای سلویل است. این پمپ سبب خروج سه یون  پتاسیم بی 

یم گردد. از مهم  سدیم و ورود دو یون پتاسیم از طریق مکانیسم انتقال فعال
یولوژیک ترین ن ییک  این اعمال فی  ل حجم سلول و ایجاد پتانسیل الکیر پمپ کنیر

 پتاسیم یم گردد؟ -پمپ سدیم  سبب افزایش فعالیت است. کدام عامل

الف( افزایش غلظت سدیم داخل سلویل ب( کاهش غلظت پتاسيم خارج 
دن ش نفن ترم (مایع ایزوتونیک د داخل ج( قرار دادن سلول در سلویل

احت غشا  پتانسیل اسیر
| 

ات یابد که سیگنال عصبی توسط پتانسیل عمل انتقال یم -۲  رسی    ع در تغیی 
 عصبی  غشای سلویل است که به رسعت در طول غشای فییی  پتانسیل
تحریک پذیری فییی  افزایش سبب که یابد. برخالف فاکتورهای   یم انتشار

 گردند، عصبی یم

 بنابراین شده و سلویل تثبيت غشای که سبب وجود دارند فاکتورهای  
 یم توان به پذیری را کاهش یم دهند. از این عوامل تثبیت کننده تحریک
حس کننده های موضیع  یی  سلول و خارج در غلظت یون کلسیم افزایش

غشای  تثبيت های موضیع با چه مکانیسیم سبب اشاره کرد. یی حس کننده
ب( منفن تر  پتاسییم رو به داخل یانالف( افزایش جر  شوند؟ سلویل یم

احت غشا )هییر پوالریزاسیون( کردن کلسيم  ج( افزایش یون پتانسیل اسیر
سدییم با مهار کردن دریچه فعال شدن کانال  مهار جریان (د خارج سلویل

 به ولتاژ سدییم وابسته
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قلبی  صاف و عضله از ٪۱۰ حدود از عضله اسکلبر و ٪ بدن۴۰ حدود -۳
است  پایه در انقباض انواع مختلف عضالت یکسان ری از اصولاست. بسیا

ن آن اختالف های  هم اما  .وجود دارد ها بی 

 در عضله صاف وجود دارد؟ عضله در مقایسه با
ی

، کدام ویژگ  اسکلبر

ی دارد. ب( متوسط طول   الف( انقباض عضله صاف نیاز به انرژی بیشیر
یر قدرت انقباضن در بیشیر است. ج( حداک صاف در عضله مدت انقباض

وسیع تر  عضله صاف كمیر است. د( شبکه سارکوپالسیم در عضله صاف
 .است

- 
1 

یم  گره سینویس در قلب دارای توانای  خودتحرییک است، به این معنا که -۴
تواند سبب تولید خودکار پتانسیل عمل ریتمیک | در مسی  تحرییک هدایبر 

 .قلب شده و منجر به انقباض گردد

 این خودتحرییک در گره سینویس چیست؟علت 

الف( نفوذپذیری ذایر سلول ها به یون های کلسیم و سدیم در انتهای  
 پتانسیل عمل 

  ب( وجود تعداد زیاد
ن
ن سلول ها  (Gap junction) اتصاالت شکاف  بی 

 ج( وجود جریان های پتاسییم رو به خارج مداوم

 منفن تر پتانسیل عمل آستانه (د 

1 
  
 فن

دیاستول است که  قلبی مشتمل بر مرحله شل شدن عضله به نام هر دوره -۵
عضله به نام سیستول که  آن بطن با خون پر یم شود و مرحله انقباض یط

یان ها یم گردد  .یط آن خون از بطن پمپ شده و وارد رسر

سیستول  (Isovolumic contraction) انقباض با حجم ثابت فاز در طول
ی ه است؟های قلبی چگون دریچه وضعیت ن  -الف( تمام دریچه های دهلی 

ی بطبن و هالیل باز ن بطبن بسته و دریچه های  -هستند. ب( دریچه های دهلی 
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ی (هالیل باز هستند. ج ن  باز و دریچه های هالیل بطبن  -دریچه های دهلی 
ی (د .بسته هستند ن  .بسته هستند بطبن و هالیل تمام دریچه های دهلی 

ر عملکرد سیستم گردش خون توانای  هر بافت  از اسایس ترین اصول دییک -۶
ل ان جریان خون موضیع خود نسبت به نیازهای  و تنظیم در کنیر ن می 

ل جریان دراز مدت  فاز حاد و های موضیع در دو متابولیک است. این کنیر
د. تولید  انجام یم گی 

 ییک از تئوری گشادکننده
ر
ل های توجیه کننده های عروف  .یم باشد حاد کنیر

الف(  ؟یم گردد  گشادی عروق در بافت سبب عامل شیمیای  یا هورمون مکدا
ن  (ADH) ادراری هورمون ضد د( افزایش غلظت  ب( ایر نفرین ج( هیستامی 

 کلسیم یون

 مانند لوزارتان فردی در اگر در -۷
ر
 قطر ،اثر مرصف داروی گشادکننده عروف

ان جریان ن  دو برابر شود، می 
یان راین  چه  این بسیر خون در  | داخیل رسر

ر
عروف

ی  خواهد نمود؟ تغیی 

یم  ج( شانزده برابر .شود دو برابر یم (ب .یم یابد به نصف کاهش (الف
 .یم یابد کاهش د( به یک شانزدهم .شود

ن حبابچه ها و عروق ریوی به  -۸ توانای  غشای تنفیس در تبادل یک گاز بی 
ی است و ظرفیت انتشا قابل صورت کیم ری نامیده یم شود که به اندازه گی 

صورت حجیم از گاز است که یط یک دقیقه در اثر اختالف فشار یک 
 میلیمیر جیوه از غشای

تنفیس انتشار یم یابد. در بسیاری از بیماران تنفیس در اثر اختالل در غشای 
ن و دی اکسید کربن ر در  یابد. اگر یم کاهش تنفیس، ظرفیت انتشاری اکسی 

ی ریکلینیک ظرفیت انتشا شده برای مونوکسید کربن در بیماری  اندازه گی 
 برابر با

۱۰ml/min/mmHg 
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 باشد، تقريبا

 ظرفیت انتشاری دی اکسید کرین برای وی چند

ml/min/mmHg 

 خواهد بود؟

 

  ۲۵۰ (الف

  ۱۲/۵ (ب

 ۵۰۰ (ج

  ۱۰۰۰د(  

یا خارج  تهویه ریوی یم تواند با ثبت مقدار هوای وارد شده به ریه ها و -۹
د. در این شده از ریه ها با رو  ی مورد مطالعه قرار بگی 

ومیر یسر به نام اسپی 
 .روش یم توان حجم ها و ظرفیت های ریوی را ثبت نمود

 یم ماند چه نام دارد؟ در انتهای که مقدار هوای  
ر
 بازدم عادی در ریه ها باف

ه بازدیم (الف  ظرفیت (ب (Expiratory reserve volume) حجم ذخی 
 ج( حجم باقیمانده (Functional residual capacity) باقیمانده عمیل

(Residual volume ظرفیت دیم )د ( Inspiratory capacity) 

ن زیر به سواالت   :پاسخ دهید ۱۱و  ۱۰با توجه به میر

اسیون گلومرویل • ان فیلیر ن ن می  عملکرد  به عنوان شاخص (GFR) در تعیی 
ن کلوئیدی ) هیدروستاتیک و اسمزی فشارهای ، اختالفکلیوی انکوتیک( بی 

وهای بومن مویرگ گلومرویل و کپسول اسیون نی   .باشند یم فیلیر
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ون فشارها منجر به از این یک کدام -۱۰  مویرگ مایع از کشیدن بی 
هیدروستاتیک  الف( فشار بومن یم شوند؟ کپسول به داخل گلومرویل

 کپسول بومن + فشار اسمزی کلوئیدی گلومرول

ج( فشار  + فشار اسمزی کلوئیدی گلومرول هیدروستاتیک گلومرول ب( فشار
فشار  (د گلومرول + فشار اسمزی کلوئیدی کپسول بومن هیدروستاتیک
 کلوئیدی کپسول بومن فشار اسمزی + کپسول بومن هیدروستاتیک

 د

ن  اگر شخیص -۱۱   برای ماه ها سوء تغذیه داشته باشد و نتواند پروتئی 
ن
کاف

 ؟یابد  کاهش یم ر شدهدریافت کند، کدام یک از فشارهای ذک

ج( اسمزی  گلومرویل ب( اسمزی کلوئیدی گلومرویل الف( هیدروستاتیک
 بومن د( هیدروستاتیک کپسول بومن کپسول کلوئیدی

 اب

ن زیر به سواالت   :پاسخ دهید ۱۳و  ۱۲با توجه به میر

( مواد شیمیای  هستند که • ها )مواد میانجی عصبی در محل  نوروترانسمییر
 ط نورون پیش سیناپیس بهسیناپس ها توس

پتورهای خود سشدن با ر باند از و بعد داخل شکاف سیناپیس رها یم شوند
پس س .ندشو پس سیناپیس، باعث تحریک یا مهار آن یم بر روی نورون های

از شکاف سیناپیس  توسط انتشار ساده، تجزیه آنزییم و یا جذب مجدد
 برداشته

ن یم کند که نوروترانسمییر تحرییک کدام یک از موارد زیر ت  -۱۲یم شوند.  عیی 
 است یا مهاری؟

الف( نوع نوروترانسمییر ب( نوع رسپتور ج( نوع نورون پیش سیناپیس د( 
 محل سیناپس

 هه هه
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ها است؟ گلوتامات -۱۳ الف( اسیدهای  جزو کدام دسته از نوروترانسمییر
 آمینه

 پپتیدها (د مونو آمینها ج( استیل کولیبن  (ب

| 

 و شیمیای  باعث تحریک سه نوع -۱۴
نده محرک مکانییک، حراریر های  گی 

 یک اهمیت مشخیص در | ایجاد درد آهسته دارند؟ درد یم شوند. کدام

 د شیمیای   (ب( حراریر ج الف( مکانییک
 مکانییک و حراریر

 بیل

ن زیر  :پاسخ دهید ۱۶و  ۱۵به سواالت  با توجه به میر

ن  •  بعد از باند شدن که نزیم استآ به یک رسپتور متصل رسپتور انسولی 
، اتوفسفریالسیون زیر واحدهای بتا باعث ن  انسولی 

وزین کیناز موضیع فعال شدن یک داخل  فسفریالسیون سایر آنزیم های و تی 
ن  اهای رسپتور انسولی 

 سلویل به نام سوبسیر

ن  هدف شده و بر متابولیسم کربوهیدرات ها، چریی ها و در بافت های پروتئی 
 .طلوب یم گذارداثرات م ها

ن بر -۱۵  ؟ندارد  ماده در غشای سلول های هدف اثر کدام نفوذپذیری انسولی 

 الف( اسیدهای آمینه

 د( پتاسیم ج( سدیم فسفات (ب

ن در کدام -۱۶  درست است؟ بافت های مختلف یک در مورد اثر انسولی 
ن ها در بافت عضالین   الف( تجزیه پروتئی 
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انتقال گلوکز در سلول های عصبی د(  سهیلب( مهار گلوکونئوژنز در کبد ج( ت
 کاهش انبار شدن چریی 

وزین مشتق یم شوند شامل  -۱۷ هورمون های آمیبن که از اسید آمینه تی 
وئیدی و هورمون های هورمون فوق کلیوی یم باشند.  های مدوالی غده تی 

ی رسپتورهای آنها در سلول های هدف مورد صحیح را  در مورد محل قرارگی 
 .ب کنیدانتخا

بیشیر رسپتورهای هورمون های مدوالی غده فوق کلیوی در  (الف
ی ی رسپتورهای همه هورمون ها سیتوپالسم سلول هستند. ب( محل قرارگی 

وئیدی در هسته  آمیبن مشابه هم یم باشد. ج( رسپتورهای هورمون های تی 
وئ | .سلول قرار دارند یافت  یدی به فراواین در غشای سلولد( رسپتورهای تی 

 .یم شوند

ه لوزالمعده برای هضم هر سه نوع ماده غذای  اصیل یعبن  -۱۸ آنزیم های شی 
ن ها، کربوهیدرات ها و چریی ها در روده مهم هستند. آنزیم  کوچک پروتئی 

ن که در داخل خود لوزالمعده تولید یم شوند  های پروتئولیتیک مثل تریپسی 
فعال  باید به شکل غی 

ی شود. کدام باشند )تریپسینوژن(  تا از هضم سلول های لوزالمعده جلوگی 
 (الف یم شود؟ روده کوچک باعث فعال شدن تریپسینوژن در داخل عامل

شحه از  ن ب( کیموتریپسینوژن میر شسته شدن ماده مهار کننده تریپسی 
شحه از لوزالمعده د( آنزیم  معدهلوزال ج( پروکربوکیس پیل پپتیداز میر

شحه از ر  وکیناز میر  وده کوچکآنیر

| 

انجام یم شوند و  بیشیر انقباضات دستگاه گوارش به صورت ریتمیک -۱۹
 فرکانس امواج آهسته پتانسیل ریتم توسط این
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و در  طریق وجود یم آید. این امواج آهسته به چه غشای عضله صاف به
ات دوره ای در پتانسیل غشای  آیند؟ وجود یم سلول ها به کدام الف( تغیی 

 در پاراسمپاتیک سیستم عصبی  ن بافبر کاخال ب( تحریکسلول های میا
 سلول سدییم در-کلسییم های ج( باز شدن کانال صاف های عضله سلول

ن الیه د( تحریک کاخال بافبر  های میان یک بی   های سیستم عصبی میانیر
 و حلقوی طویل عضالین 

 بیوشییم

یک  کدام ه هاالزساکارید تره هالوز بوسیله آنزیم گواریسر تر  از تجزیه دی -۲۰ 
 از منوساکاریدهای زیر حاصل یم شود؟

 + الف( گلوکز + گاالكتوز ب( گلوکز + فروکتوز ج( گلوکز + گلوکز د( گاالکتوز
 فروکتوز

 , =۲٫۳دارای  یک اسید آمینه اگر -۲۱

Pkr=۳٫۹ ،Pk 

یک آن کدامیک از موارد زیر یم باشد؟ pHباشد،  Pk=۸و   ایزوالکیر

  ۳/۱الف( 

 ۶/۲ب
 ۷/۲ (ج 

 ۸د( 

ای  -۲۲  مییل موالر، برابر  ۷رسعت واکنش یک آنزیم در غلظت سوبسیر
 | مییل موالر ۱۴نصف رسعت ماکزیمم است. در غلظت 
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ا رسعت واکنش رسعت ماکزیمم  ........................................... از سوبسیر
 .خواهد بود

: 

ی کروموزوم خیط یوکاریویر گفته در انتها DNA تلومر به توایل خاض از -۲۳
ن  های اختصاض متصل است. طول تلومر با هر بار  یم شود که به پروتئی 

رسطاین و  تقسیم در سلولهای سوماتیک کاهش یم یابد ویل در سلولهای
 بنیادی با عملکرد

گزینه های زیر در  آنزیم تلومراز، طول تلومر کاهش نیم یابد. کدام ییک از
موجود در آنزیم به عنوان  RNA (الف تلومراز صحیح است؟ ارتباط با آنزیم

ن  RNA الگو عمل یم کند. ب( آنزیم تلومراز یک پلیمراز است. ج( جهت سنیر
 .ابتدا رشته کوتاه شده طویل یم گردد (د .است ۵به سمت  ۳در آن از 

زنجی  انتقال  کدامیک از موارد زیر نشان دهنده توایل واکنش های -۲۴
ون در  باشد؟ میتوکندری یم الکیر

 کمپلکس - I الف( کمپلکس

II - کمپلکس III - کوآنزیم Q- کمپلکس 

IV- 0 

 کمپلکس - Q کوآنزیم - I ب( کمپلکس

III - کمپلکس 

Or-IV 

 کمپلکس - III کمپلکس -0کوآنزیم  - I ج( کمپلکس

Or-IV 

 کمپلکس -0 کوآنزیم - III کمپلکس - I د( کمپلکس

IV- +0 
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ای همه آنزیمس اگزالواستات -۲۵ وات بجز ،زیر است های وبسیر  الف( پی 
 کربوکسیالز

وات ات سنتاز ج( فسقوانول پی  د( آسپارتات  کربوکیس کیناز ب( سییر
 آمینوترانسفراز

وری اسیدهای کدامیک از -۲۶  پیش ساز اسید آمینه زیر آمینه ضن
وری است؟ ضن ن  غی   الف( ترئونی 

ن ج( ه  ستیدین د( تریپتوفانیب( متیونی 

++ + 

ساله یک روز پس از عمل جرایح مغز و برداشت توده خوش  ۴۵خانیم  -۲۷
 بیش از

ی
ن دچار پر ادراری، تشنیک  | خیم هیپوفی 

ن تر از حد طبییع گردید. کدامیک از  حد، شب ادراری و اسمواللتيه ادرار پایی 
الف( افزایش  است؟ موارد زیر محتمل ترین فرضیه برای توضیح | این عالیم

ن  ون د( کاهش وازوپرسی  ن ج( افزایش آلدوسیر ون ب( کاهش وازوپرسی   آلدوسیر

ی شنایس  باکیر

ایط کدام یک  -۲۸  ی های هوازی مطلق در رسر  از موارد زیر بیانگر رشد باکیر
 بیهوازی یم باشد؟

 ۱ (الف

 ۲ب( 

 زمان
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ین ارتباط با پدیده کونژوگاسیون وجود  کدام یک در -۲۹ از موارد زیر بیشیر
یه که ژن کد کننده آن الف( ؟دارد  یوم دیفیر ن توسط کورینه باکیر  تولید توکسی 

 .دارد پروفاژ قرار بر روی

 کد کننده پالسمید که آئروژینوزا سودوموناس توسط ب( تولید بتاالكتاماز
ی های سایر پالسمید مشابه آن  DNA گرم منفن یم باشد. ج( دریافت باکیر

پتوکوکوس پ سویه حاوی ژن کپسول توسط نومونیه فاقد کپسول از اسیر
پتوکوکوس پنومونیه د( حضور ژن سویه  کروموزویم مقاوم کپسول دار اسیر
ن مربوط به یوفاژ آلوده به جنتامایسی  شیاکیل در ژنوم باکیر  کننده این ارسر

ی  باکیر
. 

ایط مختلف شکل زیر منحبن  -۳۰ ی را در رسر  در مجاورت آنبر  ،رشد باکیر
ن و یا در مورد  یم دهد. کدام گزینه مفنیکل نشانکلرا بیوتیک های پبن سیلی 

 تفسی  منحبن رشد صحیح یم باشد؟

ن  الف( منحبن : پبن   یوسیدال ب( منحبن  - سیلی   - کلرامفنیکل :۲باکیر
یواستاتیک ج ن  :۳ منحبن  (باکیر یواستاتیک -پبن سیلی   :۴ منحبن  (د باکیر

یوسیدال -کلرامفنیکل   باکیر

 زمان

ن ها -۳۱ وسیت ها منجر در cAMP افزایش با کدام توکسی  به  داخل آنیر
ن مقاوم اسهال یم شوند؟ شیاکیل الف( توکسی  وتوکسوژنیک ارسر  به حرارت انیر

یدیوم پرفرژنست / ن آلفا کلسیر  وکسی 
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ی ن شیگالدیسانیر ن بتا استافیلوکوکوس ارئوس ج(  / ب( شیگاتوکسی  وکسی 
انیر

ن حساس به حرارت باسیلوس رسئوس / کلر اتوک وکسی 
یو کلره د( انیر ن وییی سی 

یو پاراهمولیتیکوس ن کاناگاوا وییی شیاکیله / توکسی  و اینویزیو ارسر ین أنیر ن  مولی 

 Walking یا پنوموین آتیپیک آنبر بیوتیک های زیر جهت درمان تمایم -۳۲
ن  :توصیه یم شوند، بجز وفلوکساسی   الف( سییر

ن  ن د( داکیس سایکلی  ن ج( ونکومایسی  ومایسی 
 ب( ارییر

 با

ن زیر به سواالت  توجه با  :دهید پاسخ ۳۴و  ۳۳به میر

در زانو، دچار ترشحات چرگ و  هفته پس از جرایح ارتوپدی ۲بیماری  •
ان ترشحات  ن قرمزی در محل جرایح شده است. با گذشت یک هفته می 

به عفونت زخم  افزایش یافته و بیمار دچار تب شده است. پزشک مشکوک
 جرایح مقاوم به درمان

نماید. جواب آزمایشگاه بیانگر  کشت از آزمایشگاه یم رخواستشده است و د
 رشد کوکیس های گرم مثبت به صورت

ه های کوتاه بوده و آزمایش  .آن ها منفن است کاتاالز جفت و زنجی 

 کدامیک از ارگانیسم های زیر عامل احتمایل عفونت است؟ -۳۳

وکوکوس فکالیس (الف  فیلوکوکوسج( استا استافیلوکوکوس ارئوس ب( انیر
پتوکوکس پنومونیه  ایر درمیدیس د( اسیر

+ 

ی فوق در زیر آزمایشگایه کدام تست -۳۴  الف( کواگوالز است؟ مثبت باکیر
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ن  به ب( حساسیت ن  ج( حساسیت به اپتوکی  اسی 
رشد در حضور  (د باسییر

 و صفرا نمک

 کاهش فشار خون، کاهش قند و ،با عالئم تب و لرز  ساله ۵۵بیمار  -۳۵
ی شده است. از کشتلوکوپبن  ی خون در بیمارستان بسیر  بیمار باکیر

شیاکیل جدا شده ی در بروز این عالئم  کدامیک از ساختارهای .است ارسر باکیر
 داشته یم تواند نقش

ن  0اسید تایکوئیک ج( آنبر ژن  (الف( لیپوپیل ساکارید ب باشد؟  د( لیپوپروتئی 

 ویروس شنایس

الف( ویروس انولپ دار:  دهد؟ ن یمنشا کدام گزینه ارتباط صحیح را -۳۶
 اکوویروس / آدنوویروس

ويروس:  RNA (پارامیکسو ویروس ج / کب( ویروس بدون انولپ: رسخ
 سایتومگالوویروس / B ويروس: هپاتیت DNA (پاکس ویروس / پاروویروس د

الف(  گردد؟ کدام دارو توصیه یم جهت درمان آنسفالیت هرپیس، -۳۷
 آمانتادین

 ج( ريتوناویر د( ريمانتادين رآسیکلووی (ب

 

ی از بیماری های ویرویس م کدامیک از گزینه های زیر در -۳۸ ورد پیشگی 
های پنتون كونژوگه  (الف باشد؟ صحیح یم واکسن آدنوویروس ها حاوی فییی

 | .با واکسن پولیو یم باشد
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ب( واکسن کوکسایک ویروس ها حاوی ویروس زنده ضعیف شده است که 
ج( ییک از واکسن های ویروس آنفوالنزا حاوی  .یم گردد IgA باعث القا

ویروس کشته شده یم باشد. د( واکسن فالوی ویروس ها، حاوی زیر 
ن های سطج یم باشد  .واحدهای گلیکوپروتئی 

ایط اسیدی پایدارتر  -۳۹ کدامیک از ویروس های هپاتیت نسبت به رسر
 است؟

 D (دC(ج B (ب A (الف

 آناتویم

کت زیر حفرات تشکیل تمام تموئید درا استخوان -۴۰  : بجز یم کند، رسر

 الف( حفره بیبن 

ن ج( حفره اوربيتال د( حفره کرانیال یگوپاالتی 
 قدایم ب( حفره پیر

الف(  کدام عضله نقش دارد؟ چشم به سمت باال و خارج در حرکت کره -۴۱
 مایل تحتاین 

 راست تحتاین  (د ب( راست فوقاین ج( مايل فوقاین 

مندیبل یم  (retraction) کشیدن عضله سبب عقب ض کدامانقبا -۴۲
یگوئید خاریحی  شود؟  الف( پیر

یگوئید  د( ماسیر  ج( تمپورالیس داخیل ب( پیر
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 کدام سطح ساقه مغزی قرار دارد؟ در( ۸عصب وستیبولوکوکلئار )زوج  -۴۳
 الف( خاریحی 

 تحتاین  (ب( داخیل ج( فوقاین د

یان زیر، ح -۴۴ اندام تحتاین دچار اختالل یم  رکتبه دنبال آسیب کدام رسر
 الف( مغزی میاین  شود؟

  ج( مغزی خلفن د( مغزی قدایم
 ب( رابط خلفن

نال صفحه فرضن  -۴۵  ستون فقرات عبور یم کند نسبت به که از زاویه اسیر
ن مهره ای (الف چه موقعیبر دارد؟  دیسک بی 

T1-T۲ 

ن مهره ای  ب( دیسک بی 

T۲-T۳ 

ن مهره ای  ج( دیسک بی 

T3-T۴ 

ن مهره ای (د  دیسک بی 

L1-L۲ 

ن کدام در محاذات دیسک (Trachea) نای شدن محل دو شاخه -۴۶  بی 
 (الف دارد؟ ها قرار مهره

T۴-T۵ 

TA-T9 (« 

 (ج

T۲-T3 

 (د
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T۶-TY 

یان  توسط کدام مورد زیر تغذیه یم شوند؟ آلوئول های ریه -۴۷ الف( رسر
 ریوی

یان توراسیک یان بر  داخیل ب( ورید ریوی ج( رسر  ونشیالد( رسر

 جلد

الف( سطح داخیل  کجا قرار دارد؟ در (Fossa ovalis) حفره بییصن  -۴۸
ن چپ  دهلی 

ن راست د( سطح داخیل  بطن راست ج( سطح ب( سطح داخیل داخیل دهلی 
 بطن چپ

ن سوراخ وینسلو -۴۹ یک از عناض زیر  کدام (Omental foramen) در پایی 
 الف( لوب دیم کبد قابل لمس است؟

 پاییبن  ب( ورید اجوف

 ج( دروازه کبدی د( بخش اول دئودنوم

کت ندارد؟ کدام یک از عناض زیر در تشکیل پایه کبد -۵۰  الف( ورید باب رسر

یان کبدی ک د ورید کبدی ب( رسر  ج( مجرای کبدی مشیر

یان -۵۱ یان رحیم شاخه ای است از رسر یان ایلیاک خاریحی  (الف :رسر  رسر

یان آئورت یان ایلیاک داخیل د ب( رسر یان ساکرال میاین  (ج( رسر  رسر

ین شاخه -۵۲ یان آگزیالری بزرگیر  الف( سوپریور توراسیک است؟ کدام ی رسر
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ال توراسیک ب( توراکو آکرومیال  ساب اسکاپوالریس (د ج( لیر

الف(  دهد؟ زیر کنار داخیل حفره کوبیتال را تشکیل یم کدام عضله -۵۳
 براكيورادیالیس

 یالیسب( سوپیناتور ج( پروناتورترس د( براک

الف(  شود؟ قدایم تروکانیر بزرگ منتیه یم سطح کدام عضله زیر به -۵۴
 گلوتئوس ماگزيموس

 ب( او بتوراتور داخیل ج( گلوتئوس مینیموس د( کوادراتوس فموریس

 عصب فمورال (الف است؟ کدام (خاریحی ترین عنرص مثلث راین )اسکارپا -۵۵

يان فمورال ج( ورید فمورال د( رینگ فمور   الب( رسر

ن اطلس و  از نوع لوالی  است؟ زیر مفاصل کدام مورد از -۵۶ الف( مفصل بی 
 آگزیس

 مفصل آکرومیو کالویکوالر (د ب( مفصل متاکارپوفاالنژیال ج( مفصل آرنج

ن در بافت  در پمفیگوس ولگاریس، -۵۷بافت شنایس  کدام اتصال و پروتئی 
 شود؟ پوشیسر دچار اختالل یم

ن  - الف( دسموزوم  دسموگلی 

 آکلودین -محکم  (د کلودین - کادهرين ج( محکم  -م ب( دسموزو 

ن  اختالل در -۵۸ ن دینئی   همه در میکروتوبولها سبب (Dynein) بیان پروتئی 
 تنفیس الف( عفونت :زیر یم شود، بجز عوارض
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 ب( عفونت ادراری ج( ناباروری مردان د( اختالل عصبی 

اولیه  مراجعه و در آزمایشات ساله با عالیم پرنویسر و پرادرای آقای  چهل -۵۹
۱۸۰ =FBS و نشانه ها  این عالیم بروز شما و پروتئينوری داشت. به نظر، 

 زیر است؟ از موارد یک در کدام اختالل نایسر از

 نزدیک الف( لوله پیچیده

 ج( پودوسیت گلومرول د( گلومرولوزا آدرنال دور ب( لوله پیچیده

یت و آنیم پر  خانیم -۶۰ نیتیوز دچار اختالل در جذب با تشخیص گاسیر
ن  ن نایسر از کمبود کدام  شده است. اختالل در جذب این B۱۲ ویتامی  ویتامی 

 کدام سلول است؟ عامل و اختالل عملکرد

ین  ن  -پاریتال ب( فاکتور داخیل  -الف( گاسیر وسیت ج( ویتامی  زیموژن  - k آنیر
ن   پانت –د( پپسيی 

ن موجود در سیتو  -۶۱ ، در صورت اتصال پروتئی  ن پالسم سلول به یویی کوایتی 
ن چه خواهد شد؟ وزوم داخل سلول  رسنوشت این پروتئی  ن الف( توسط لی 

 .دی شوهضم م

ب( توسط گلژی ترشح یم شود. ج( در پروتئازوم به پپتیدهای کوچک 
 .یل مریزه یم شودم پشکسته یم شود. د( در سیتوپالس

ات یط روند تمایز سلویل، در -۶۲  رخ نیم دهد؟ زیر  کدامیک از تغیی 

 Physiological (ج Morphological (ب Structural (الف

Biochemical ( 

 هه
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 لمع

 دندان و وسساله دچار کبودی و خونریزی زیر پ ۳۲خانیم  -۶۳
ی

، لق شدگ یر
 | ضعف عضالین شده است. در آزمایشات بیمار

ن  آهن کمبود  از مکانیسم های شده است. احتماال کدامیک گزارش C و ویتامی 
وز ارگاین ب( کاهش تخریب  زیر سبب بروز این عالیم شده است؟ الف( فییی

ین ن ن و لی  کاهش  (د کالژن ج( هیدروکسیالسیون اسید آمینه پرولی 
 متالوپروتئینازها

  و بینای   ، اختاللاندامها  عضالت ضعف ای با ساله ۲۴ جوان -۶۴
ی

 گرفتیک
 ایشان محرز رایب گراو میاستبن  درمانگاه مراجعه کرده و تشخیص صدا به
 است؟ شده اختالل دچار از ساختارهای زیر کدامیک .است شده

ن های (الف ج( تمایز سلول  سیناپیس ب( وزیکوهای سارکولما اتصایل چی 
 اقماری د( اتصاالت منفذدار

 تعریق و استفراغ به درمانگاه و عالیم درد قفسه ای با ساله ۶۵مرد  -۶۵
 عر 

ن
 آترواسکلروتیک انسدادی کرونر پالک وقمراجعه یم کند. در آنژیوگراف

 بروز این اختالل چیست؟ علت .شود یم مشاهده راست کرونر در

وز  صاف اليه عضله الف( آسیب اندوتلیوم ب( تکثی  سلولهای مديا ج( فییی
وز ادوانتيشيا  اینتیما د( فییی

 یس  

 ژنتیک

گزینه درباره تشخیص پیش از تولد خطاهای مادرزادی متابولیسم، کدام   -۶۶ 
 است؟ صحیح
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مادرزادی متابوبیسم امکاین برای تشخیص پیش از  الف( برای اکیر خطاهای
س نیم باشد. ب( برر امكان  "پرزهای کوریوین " ی بر رویستولد در دسیر

ن  تشخیص  (ج . فراهم یم نمایدزودهنگام تری را در مقایسه با روش آمینوسنیر
های ژن های  به جهش پیش از تولد خطاهای مادرزادی متابولیسم ثانوی

، حسب اندازه کوچک این ژن ها به راحبر امکان پذیر است. د(  میتوکندریای 
در تشخیص خطاهای مادرزادی متابولیسم، برریس های بیوشیمیای  چه در 

ن و چه در قالب برریس اییط "پرزهای کوریوین " قالب آمنيوسنیر  حبر در | رسر
ن این سلول ها  آنزیم هدف مورد برریس در که و بافت ها بروز )بيان( ندارد نی 

 .کمک کننده خواهد بود

* 

وبالستوزیس فتالیس -۶۷  :زماین ایجاد یم شود که "وضعیت ارییر

ن او Rh" الف( یک مادر بوده، ویل سابقه  Rh* که در بارداری فعیل جئی 
ن  بارداری  که در Rh* مادر یک (را داشته باشد. ب Rh بارداری قبیل با جنی 

ن او ن  سابقه یم باشد و Rh فعیل جنی  ن داشته  Rh بارداری قبیل با جنی  را نی 
ن او Rh" مادر یک (باشد. ج بوده، ویل سابقه  Rh" که در بارداری فعیل جنی 

ن   بارداری قبیل با جنی 

Rh را داشته باشد. 

ن  Rh" یک مادر (د  در بارداری فعیل دارای جنی 

Rh  ن  بوده و سابقه بارداری قبیل با جنی 

Rh ن داش  .ته باشدرا نی 

 Robertsonian) درخصوص جابجای  های متقابل کروموزویم -۶۸
Translocation) کدام یک از گزینه های ذیل صحیح است؟ 
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 کروموزویم در (الف
ی

ی شکستیک ب( ییک  .کروموزوم اتفاق یم افتد یک درگی 
متقابل متعادل، جابجای  در بازوهای بلند کروموزوم  از اشکال رایج جابجای  

ج( در صوریر که اندازه قطعات مبادله شده یکسان  .یم باشد ۲۲ و ۱۱های 
قابل شناسای  نیم  FISH یا باشد، یط مطالعات جزییات نواربندی کروموزویم

 .تعداد( کروموزویم تغیی  یم یابد) این اختالل، عدد باشد. د( یط
 بلد

| 
 البابا

ایش خصوص در -۶۹ از  یک کدام ( mRNA Splicing) mRNA فرآیند پی 
 است؟ های ذیل صحیح گزینه

ون های (ب .گردد یم پیش از فرآیند رونوییس انجام الف( این فرایند  اینیر
ند مجاور هم قرار یم mRNA رمزدار موجود در رونوشت اولیه ج( این  .گی 

د( اگزون  .محل ریبوزوم ها انجام یم گردد به mRNA حمل فرایند پس از
همجوار مجاور هم ق رمزدار های ندغی   .رار یم گی 

 بر (VNTRs) "رس هم با تعداد متغی   تکرارهای پشت از مزیت استفاده -۷۰
 است؟ کدام | (SNP) "چندشکیل های تک نوکلئوتیدی"

برای  ژین  نقشه کیسر  اولیه مطالعات در VNTRs از الف( قابلیت استفاده
 RFLPs شناسای  

 لعاتبرای مطا در جستجوهای ژنویم VNTRs از استفاده سهولت (ب
 
ی

فراوان ترین دو  VNTRs (های تک ژین ج ناهنجاری در نقشه کیسر  پیوستیک
د( وجود  .رخ یم دهند DNA آلیل هستند که در نوایح رمزدار و غی  رمزدار

 SNPs در مقایسه با VNTRs آلل ها برای شمار زیادی از
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سلول های  (الف درباره ژنتیک رسطان، گزینه صحیح کدام است؟ -۷۱
امون آن ها معموال دارای تلومرهای  رسطاین نسبت به سلولهای طبییع پی 

ی هستند  .کوتاهیر

الگوی وراثبر مشخیص یم باشند. ج( افزایش  دارای ب( اكیر رسطان ها
یم  متیالسیون در ژن های فرونشاننده تومور ییک از عوامل ایجاد رسطان

 | .سن عامل مرتبیط با وقوع رسطان نیم باشد (باشد. د

فعال مورد در ک از موارد زیرکدامی -۷۲ صحیح  X شدن کروموزوم پدیده غی 
 باشد؟ یم

فعال شدن تا  ۱۵در اوایل نمو و تکوین، در حدود روزهای  X الف( فرایند غی 
فعال شدن بارداری رخ ۱۶   X یم دهد. ب( فرایند غی 

ن
بصورت غی  تصادف

پدیده  اتفاق یم افتد. ج( این پدیده در مردان رخ نیم دهد. د( در این
فعال یم شود X کروموزوم  .منشا گرفته از پدر همیشه غی 

رریس ژنتییک فرد در مورد تجویز یا عدم تجویز ب و مفهوم فارماکوژنتیک -۷۳
 شده جهت استفاده  از داروهای ذیل )با توجه به بیماری کدامیک

ن
معرف

 آن دارو( ، موضوعیت و صحت دارد؟ از درماین 

 رمان رسطان روده بزرگدر د Herceptin داروی (الف

 در درمان Irinotecan ج( داروی HIV در درمان Abacavir داروی (ب
در درمان  Gleevec د( داروی (NSCLCs) سلول غی  کوچک ریه رسطانهای

 افزایش انعقادپذیری خون

 اتوزومال غالب یم باشد؟ الگوی وراثبر  کدامیک از مشخصه های اصیل -۷۴
 .اثر جهش های جدید ایجاد یم گردد الف( اغلب موارد بیماری در 
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 بیماری در همه مبتالیان کامال یکسان است. ج( انتقال ب( ویژگیهای بالیبن 
احتمال ابتال  (د .بیماری از مذکر به مذكر )پدر به پرس( محتمل است

 .باشد یم ٪۲۵مبتال  فرد فرزندان
 باال

گ کدام - اصل هاردی درباره -۷۵ اعتبار این  الف( ؟است صحیح گزینه وینیی
ط است به منوط اصل  ، گزینشخاض ژنوتیپ علیه نفع یا بر که به این رسر

د)  .انتخاب( صورت گی 

نقیصن را متوجه اصل مذکور  Gene flow) "جریان ژین  وجود مهاجرت و (ب
مبتبن بر این فرض است که جهش جدیدی رخ  اعتبار این اصل (ج .نیم کند
شهای .ندهد ن   د( آمی 

ن
 .شمار یم روند به اصل الیل نقض اینییک از د  تصادف

 ایمونولوژی

 :دهید پاسخ ،اند  شده طرایح سناریو این با در رابطه که به چهار سوال زیر 

 نفس، رسفه های ای با ساله ۱۲دخیر  •
ی

سینه به  خس خس خشک و تنیک
 اورژانس بیمارستان منتقل یم گردد. پدر و مادر

 ت تکرار شده است که حمله اولاو بیان یم کنند که قبال دو بار این حمال 
ی داشته درماین اولیه و بهبود  اقدامات انجام است. بعد از شدت کمیر

 ، وضعیت تنفس، بیمار با تشخیص اولیه آسم به منظور برریس های بیشیر
ی یم گرد  در آزمایش .دبسیر
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گزارش شده است. برای بیمار تست  دو برابر حد نرمال IgEهای رسیم بیمار، 
ومیر  پاسخ به ییک از گونه  شود که در یم رژی انجامآل ی و تست پوسبر اسپی 
 شایع در محل سکونت بیمار، تورم و قرمزی در پوست های گیایه

هوای  بیمار  لنفاوی راه های در صوریر که بتوان از غدد -۷۶ظاهر یم گردد. 
ات زیر نمونه گرفت  و بیمار آسم داشته باشد، کدام یک از تغیی 

 تولید کننده B الف( گزینش لنفوسیت های هده نیم گردد؟در نمونه مشا
IgE ناحیه روشن با میل پیوندی باال در (Light zone) 

ج( تغیی   (Dark Zone) در ناحیه تاریک B ب( تكثی  لنفوسیت های
موتاسیون سوم (Light zone) در ناحیه روشن IgE ایزوتایپ به اتیک د( هاییر

 (Light zone) در ناحیه روشن
++ 

های  کدامیک از انواع پاسخ به نظر شما تورم و قرمزی پوست، نشانگر -۷۷
 اکتسایی و مکانیسم ایجاد آن است؟

 ایمبن

و حساس شدن بازوفیل ها  B توسط لنفوسیت های IgE الف( اولیه، تولید
 متقاطع پذیرنده ب( ثانویه، اتصال در گره های لنفاوی

FcR) Fc 

اولیه، فراخوانده شدن  (پوست جسطح ماست سل های  IgE مولکول (
ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها به رگ های خوین ناحیه تزریق آلرژن د( ثانویه، 

 عروق خوین در ناحیه  شدن محتویات آزاد
ی

گرانویل ماست سل ها و تنیک
 پوسبر 

IgE ی این کدام تکنیک معمول رسم بیمار، از ن  اندازه گی  ایمونوگلوبولی 
 استفاده کرده

 است؟ ل آزمایشگاه برای سنجشمسئو  -۷۸

 الف( ایمونوهیستوشییم
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ن بالتینگ ج( االیزا د( دیفیوژن دوگانه  ب( وسیر

الف(  :بجز ،صحیح است نظر زیر در درمان بیمار مورد رویکردهای -۷۹
ی از طریق سلها از ماست دگرانوالسیون کاهش  گیاهان با گرده تماس جلوگی 

 ه ایمونو ترایر با آلرژن گرده گیاهاناز را Th۱۷ های ب( تحریک تولید سلول
وئیدها ج( مهار پاسخ های د(  ایمبن مرحله دیررس از راه تجویز کورتیکواسیر

صاف راه های هوای  از راه تجویز آنتاگونیست های  عضالت شدن شل
 لکوترین ها

 :پاسخ دهید ،در رابطه با این سناریو طرایح شده اند  به سه سوال زیر که

بهداشت،  مدیریت بیماری های واگی  وزارت مرکز یده بهرس گزارش های .
ی یک بیماری تب حایک از  دار در چند همه گی 

 شده و بالغ گزارش مردان عمدتا در یم باشد. بیماری کشور منطقه روستای  
، تهوع، استفراغ و درد عضالین سبر تب، ضایعات پو عالوه ن  را یر به همراه  نی 
یای  معمول  یبرا های آزمایشگایه تست .دارد

عفونت های ویرویس و باکیر
منفن بوده است. برریس ضایعات پوسبر نشان دهنده آسیب سلول های 

ده در اطراف عروق یم باشد. با توجه  اندوتلیال همراه با تجمع لنفوسیبر گسیر
به مشخص نبودن علت بیماری، یک گروه از پزشکان سه درمان آزماییسر زیر 

 را برای بیماران آغاز

ن درما. ۲درمان  وسیع الطیف درمان با آنبر بیوتیک های. ۱درمان  .کرده اند
. ۳درمان  .یافته اند آنبر رسم گرفته شده از افرادی که از بیماری بهبود با

 باعث کاهش ۳و  ۱موارد  درمان با T درمان با یک داروی محرک سلول های
 .وده استموثر نب ۲بیماری شده است اما درمان شماره  عالئم شدت
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 دیگر آزمایشات و قبل از آنکه جواب با توجه به اطالعات موجود -۸۰
یای  آماده

 موارد زیر یم تواند عامل احتمایل یک از شود، کدام ویرویس و باکیر
 بیماری محسوب گردد؟

یای  سلول های اندوتلیال
 الف( عفونت باکیر

ی های  | ب( تب ویرویس خون ریزی دهنده تولید کننده ج( عفونت با باکیر
 اتوایمیون به دنبال عفونت

ر
ن د( التهاب عروف  توکسی 

از موارد زیر را  یک عفونت با میکروب کدام برای تشخیص زودهنگام -۸۱
 انتخاب یم کنید؟

ن سطح ن  IgG الف( تعیی  با استفاده از ایمونوفلورسانس غی  مستقیم ب( تعیی 
ن سطحج( ت با استفاده از ایمونوفلورسانس مستقیم IgM سطح با  IgG عیی 

ن سطح با استفاده از  IgM استفاده از ایمونوفلورسانس مستقیم د( تعیی 
 ایمونوفلورسانس

مستقیم  غی 

++ ++ 

بیماران  ، پژوهشگران به یک گروه از۲جهت برریس تاثی  درمان شماره  -۸۲
 رسم افراد بهبود یافته و به یک گروه دیگر رسم

را در ( ۱۰تا  ۱با نمره ) ئم بیماریسپس شدت عال  کرده اند و معمویل تزریق
ین نوع آزمون ن کرده اند. بهیر ن معنادار بودن اثر  آماری برای افراد تعیی  تعیی 

  درمان، کدام مورد زیر است؟
ی

الف( معادالت رگرسیون ب( آزمون همبستیک
ن د( آزمون های  نرمالیبر  ج( آزمون های مقایسه میانگی 

فرون گاما صحيح هستند ذیل در خصوص عملکرد ا های گزینه -۸۳  بجز ،ینیر
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واسطه  ج( تحریک تولید Th۱ ب( تحریک تمایز IgE الف( تحریک تولید
ن توسط فاگوسیت ها ر ی های فعال اکسی  های داخل  د( دفاع عليه باکیر

 سلویل

 ر
 ا
 ا

1 

 پیوند صحیح رد در مورد عرضه مستقیم آنبر ژن در کدام مکانیسم -۸۴
 است؟

ن T لنفوسیت های (الف پیوند را شناسای  یم  دهنده MHC پیوند، دهگی 
یم  شناسای   پیوند را دهنده MHCپیوند،  دهنده T ب( لنفوسیت های .کنند
نده T ج( لنفوسیت های .کنند نده پیوند را شناسای  یم  MHCپیوند،  گی  گی 

نده پیوند را شناسای   MHCپیوند،  دهنده T کنند. الف( لنفوسیت های گی 
 .یم کنند

ن کدا -۸۵  م گزینه در مورد ایمونوگلوبولی 

IgM) M ) صحیح است؟ 

کردن کمپلمان را ندارد. ب( دارای ساب تایپ های مختلف  الف( توانای  فعال
ن آنبر بادی |.است تولید شده بعد از تماس میکرویی است.  ج( عمدتأ اولی 

 .کند از جفت عبور یم (د

 

 شییم عمویم
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ن  گرم  ۴۶های  تعداد اتم -۸۶  ر سدیم با تعداد مولکول های چند گرم اکسی 
 باشد ؟ برابر یم

Na =۲۳ 

Or=۳۲ 

 ۴۶الف( 

 ۳۲ب( 

 ۶۴د(  ۲۳ج( 

 یم شود؟ با چند مییل لییر سود یک نرمال خنبر  HFSO« موالر ۰/۴

 مییل لییر محلول ۵۰ -۸۷

 ۲۰ (الف

 ۸۰ (د ۴۰ج( 

رد زیر از موا به منظور ایجاد کاتیون، کدام یک فرایند یونش یک در -۸۸
 باشد؟ یم صحیح

 .نیم باشد د( قابل پیش بیبن  | AH= 0 (ج AH< ۰ب(  AH> - الف

ثابت  اگر ،تهیه شده است ۲با  برابر pH محلویل با HA ضعیف از اسید -۸۹
ان ۲۸۱۰يونش اسید برابر  ن  چند در محلول اسید تفکیک نشده باشد می 

 ۲۸۱۰ -۵د(  ۲۸۱۰-۳ج(  ۵۸۱۰-۳ (ب ۵۸۱۰-۵ (الف است؟ موالر

پایدارتر یم  از مشتقات اسیدی زیر از بقیه ترکیبات کدامیک -۹۰شییم آیل 
 باشد؟
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 اسیر  (ب( اسیل کلرید ج( انیدرید د آمید (الف

ونهای یر ) اعداد زیر بیانگر تعداد -۹۱
 یم مستقر درون حلقه ای( ۳الکیر

 باشد، کدام مورد مربوط به یک ماده آروماتیک است؟

 ۸ (الف

 ۱۰ب( 

 ۱۶د( ۱۲ج( 

ئوایزومرهای گلوکز کدامیک از موارد -۹۲  باشد؟ زیر یم تعداد اسیر

 | ۳۲د(  ۱۶ج(  ۸ب(  ۴الف( 

۹۳- max 2 الف( پروپان ؟است بیشیر  ترکیبات سایر ترکیب از کدام 

ن ج  بوتادی ان د( استیلن (ب( پروپلی 

یک پزشیک ز  فی 
 :بر اساس امواج فراصوت در بدن انسان آشکارسازی -۹۴

 امواج و رسعت چگایل اختالف از نایسر  فراصویر  ش امواجالف( بازتاب
  در دو بافت فراصوت

ی
نایسر  امواج فراصویر  مجاور هم یم باشد. ب( پراکندگ

أمواج فراصوت به علت  ج( قطبش .باشد بافت یم ساختار از یکسان بودن
امواج فراصوت  د( تداخل مخرب | .بافت های بدن است ساختار قطبیسر 

 .عبوری یم باشد از أمواجنایسر از اختالف ف
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 (الف ....اعضای عمفر بدن در مورد امواج فراصوت، هنگام برریس -۹۵
 .شود اختالف امپدانس در بافت مجاور منفن یم

 از امواج فراصوت با فرکانس بیشیر استفاده یم شود. ج( اختالف (ب
کمیر بافت مجاور افزایش یم یابد. د( از امواج فراصوت با فرکانس   امپدانس دو

 .استفاده یم شود

است طبییع بافت  های پرتوایکس با بافت منجر به ایجاد کنیر

 کدامیک از برهم کنش یم شود؟ هنگام تشکیل تصویر رادیولوژی، در -۹۶

یک ج( تامسون د( رایله  الف( كمپتون ب( فوتوالکیر

از مواد رادیواکتیو توزی    ع شده در بدن انسان  فوتون های ساطع شده اگر -۹۷
بطور همزمان ثبت شوند، کدام یک از  ط دو آشکارساز روبروی همتوس

 افتاده است؟ فرایندهای مربوط به مواد رادیواکتیو اتفاق

ون د کمپتون  الف( تولید جفت ب( تابش بتای منفن ج( تابش پوزییر

در بحث رادیولوژی بخیسر از پرتوهای پراکنده شده در بدن و غی  مفید  -۹۸
نده   روش های زیر منجر به حذف | یم رسند، کدامیک ازاشعه ایکس به گی 

 این گونه پرتوها یم گردد؟

گرید ب( تزریق ماده حاجب ج( افزایش انرژی پرتو ایکس  الف( استفاده از
 هدف ماده افزایش عدد اتیم (د

 اال
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بر  ناظر اگر است که ..... پزشیک چشم های بکار رفته در عدیس اساس -۹۹
ن قرار مکان د ت معی  مستقیم و  محدب عدیس (الف ...... صویر جسمبگی 

 .جلوی عدیس تشکیل یم شود

معکوس  ج( عدیس مقعر ، .راس منشور جابجا یم شود ه سمتب( منشور، ب
عمود بر محور  عدیس استوانه ای ، (د .در پشت عدیس تشکیل یم شود

 .نوری تشکیل یم شود

است  آستیگمات عدیس (الف ............... وعچشم انسان از ن عدیس -۱۰۰
 .است متفاوت سطح انحنای دو شامل که

ن دو سطح است که فاصله ب( عدیس نازک  محاسبه در انحنای آن ای بی 
ای  بزرگنمای  و طول كانوین قابل ضفنظر کردن یم باشد. ج( عدیس استوانه
است که حاوی یک محور اپتییک و یک شعاع أنحنا یم باشد. د( عدیس 

 دو سطح انحنای آن در محاسبه بزرگنمای  ضخیم یم باشد که فاص
ن له ای بی 

 .و طول کانوین قابل مالحظه یم باشد

 تفکر نقاد

 هستند. این  -۱۰۱ 
ی

در جامعه مدرن بسیاری از مردم در معرض افرسدگ
ن که بیماری را یم توان با داروهای    مانند فلوکستی 

ل فرد یم تواند یی  یم دهند، درمان کرد. با این حاغتعادل شیمیای  مغز را ت
د که شامل صحبت کردن درباره مشکالت با  هم قرار گی 

 تحت روان درماین
فردی آموزش دیده و همدل است که کمک یم کند چارچوب ذهن بیمار 

از موارد زیر یک پیش فرض پشت استدالل باال  مثبت تر شود. کدام یک
درمان  الف( اگر مشاور آموزش دیده و همدل باشد روان درماین در  است؟

 موثرتر از دارو است
ی

 تعادل شیمیای  مغز فرد را تغیی   .افرسدگ
ب( روان درماین
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ی

نیم دهد. ج( روان درماین نیم تواند با درمان داروی  همراه باشد. د( افرسدگ
 مدرن است

ی
 .نایسر از رسعت زندگ

ن موارد زیر مشخص کنید به -۱۰۲ یک استدالل و کدام یک  ترتیب کدام از بی 
ن   است؟تبیی 

i.با التهاب  علت ویروسها ایجاد یم شود. ویروسهای  که دیابت نوع یک به
ن  با حجامت بروز دیابت . ii .یم شوند لوزالمعده باعث کاهش ترشح انسولی 

چون حجامت سلولهای ایمبن را تحریک یم کند تا به ویروسها  کم یم شود
باعث یم شود چریی خون باال  . iii .کنند و لوزالمعده سالم بماند حمله

 . iv .مقداری از آن در عروق رسوب یم کند به این خاطر شما سکته کرده اید
به دو دلیل شما مبتال به دیابت هستید چون قند خون شما در آزمایش 

 -الف( استدالل  .شده اید افزایش اشتها باالست و دچار کاهش وزن همراه با
ن  -استدالل  -استدالل   تبیی 

ن  -ل استدال -ب( استدالل  ن  -تبیی  ن  (ج تبیی  ن  -تبیی  استدالل  - استدالل -تبیی 
ن  (د ن  - تبیی  ن  - تبیی   استدالل – تبيی 

 که مزا در حایل -۱۰۳
ر
 ،شده خویی شناخته ورزش به یای قلبی عروف

به سیستم  داده است که ورزش شدید در واقع آسیب زننده نشان مطالعات
  چند ورزشکاران هر .است ایمبن بدن

ی
ین دارند، به شدت حساس جسما آمادگ

 و
ی

 به رسماخوردگ

 های وجود رژیم عالوه ورزشکاران زیادی هستند که با به .آنفوالنزا هستند
ن   خوب، در سنی 

 جسماین
ی

ن مبتال به غذای  سالم و آمادگ رسطان یم  پایی 
ی سیستم ایمبن  یک شوند. پزشکان معتقدند که ین راه برای پیشگی 

 سالم بهیر
، راین، برایبناب .از رسطان است  طوالین

ی
حفظ  افزایش شانس یک زندگ

 
ی

 زیر، نقص یک از موارد کدام .جسماین چندان توصیه نیم شود آمادگ
ن آن استدالل باال معتیی یم  با) کند؟ استدالل باال را مشخص یم

پذیرفیر
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ن ورزش  دارد وجود ندارد یا شواهد کیم الف( شواهدی وجود (.شود که بی 
دالیل  وجود داشته باشد. ب( ممکن است ن ارتبایطایمبن بد سیستم شدید و
باشد، مثال استفاده از  افراد ورزیسر وجود داشته میان در رسطان برای دیگری

که سیستم  وجود ندارد داروهای ارتقادهنده کارآمدی ورزیسر ج( هیچ تضمیبن 
ی کند. د رسطان در کیس به از ابتال ایمبن سالم   (جلوگی 

ی
 ممکن است زندگ

 جسماین طوالین شده که های  
ی

 های   با سطوح باالی آمادگ
ی

اند بیشیر از زندگ
ن از | دست رفته اند باشد که ن پایی   .بخاطر رسطان در سنی 

 این  درباره حافظه فالش یم توان گفت به مرور -۱۰۴
ی

زمان دقت و پیوستیک
 هیجاین و شفافیت این خاطرات ....، حالت

 ....... اطراتاعتماد به این خ خاطرات .....، و سطح

الف( کاهش یم یابد، کاهش یم یابد، ثابت یم ماند. ب( کاهش یم یابد، ثابت 
 (یم ماند، کاهش یم یابد. ج( کاهش یم یابد، ثابت یم ماند، ثابت یم ماند. د

 .کاهش یم یابد، ثابت یم ماند ثابت یم ماند،

ی -۱۰۵ ون از ی یک اگر " :آمده است در خیی گر فست فود را بی   خچالهمیی
گر فست فودی آنقدر مواد  بگذارید برای ماه ها سالم یم ماند چون همیی

معمویل فاسد نیم شود. با  مصنویع و نگهدارنده دارد که بر خالف یک غذای
 توجه به توضیج

خطای  رخ داده  استنباط باال چه نوع که در زیر آمده است مشخص کنید در
ن  ، خریدناست؟ ساده ترین آزمایش که برای برریس چنی  یک تکه   ادعای 

ن آن است تا ببینیم چه  ون از یخچال گذاشیر ن و بی 
گوشت خالص ، پخیر

ن این گوشت پخته شده را  یم افتد. یک آزمایش خوب همچنی 
ر
با یک  اتفاف

گر فست فود مقایسه های  مانند ضخامت، مدت زمان پخت،  و همیی متغی 
گر یا گوشت داخل نان و اینکه آیا مواد ن همیی

پخته شده در یک ظرف  گذاشیر
 مقایسه های  را انجام

ن ل یم کند. وقبر چنی 
بدهیم  بسته بوده اند یا نه را کنیر

http://www.kashanigroup.ir/


 

www.kashanigroup.ir                                                                                                                 
Instagram:kashanigroup.ir   
 

گر   - خالص و چه فست فودی چه گوشت -متوجه یم شویم که هر نوع همیی
نه  -حبر نان باشد  پوشش یا بدون وقبر  به ویژه اگر کامل پخته شده باشد،

است؛ گوشبر که  این موضوع نبود آب لفاسد یم شود و نه کپک یم زند. دلی
 فاسد نیم شود. در خود را از دست داده باشد شده باشد و آب کامال پخته
گر را گوشت حایل که اگر ایط مرطوب یا در یا همیی نگه  بسته ظرف یک در رسر

گر فست  مرطوبت یم شود ه که مانع از خروج داریم گوشت و هم همیی
ی ا .شوند یم زده و فاسد فودی کپک ی همانندی ب( سوگی  لف( سوگی 

ی اثر ی مثال (د مواجهه تجانس ج( سوگی   سوگی 

ترین  اینکه درباره عالیم بیماران خود با حساسیت خطرناک با پزشکان -۱۰۶
 را مطرح و برریس یم

ر
اف  ها عالیم خود را وقت کنند ، گایه تشخیص های افیر

ن باعث یم  . خوش بینانه تفسی  یم کنند با دیدی شود که در مورد همی 
 خودشان دیرتر

اقدام کنند.  ها خطرناک مشکوک شوند و دیرتر جهت برریس آن به بیماری  های
ن علت ممکن است بشنویم یک متخصص گوارش یا  رسطان کولون به همی 

فته یک متخصص زنان رسطان ای تشخیص داده  رحم خود را در مرحله پیرسر
ی کدام در اثر است . این خطا میتواند  (الف ؟شود  ایجاد ما ذهن سوگی 

ی ی دفاع اسناد سوگی  ی آرزو اندییسر د(  از انتخاب ب( سوگی  ج( سوگی 
س پذیری ی دسیر  سوگی 

در  خطای پزشیک که ادعا شده بود بخاطر کارگرداین  واقعه اخی  مرگ -۱۰۷
کنند خطای پزشیک فراگی  و  گذشته است باعث شده است که مردم تصور

برای مردم و اصحاب  گرداین مشهور و محبوباینکه وی کار  .است متداول
 سینما بود باعث

خطای پزشیک درباره وی را  شد رسانه ها بطور مکرر بحث ها درباره احتمال
است اعتماد مردم خدشه دار  هیجاین باعث شده فضای این .روایت کنند
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ی امکان خطای شده و ن پزشیک و ترس از  موقع مرجعه به پزشکان قبل از هرچی 
ن  باال را تعبی   .ذهنشان خطور کندآن به   تبیی 

 ذهبن یم توان بهیر
ی

با کدام ویژگ
ی تایید د(  کرد؟ ی ج( سوگی  ی مرجع گی  ی همانندی ب( سوگی  الف( سوگی 

س پذیری ی دسیر  به سوگی 

| 

تعداد ویزیت های  بر اساس نتایج ییک از مطالعات انجام شده، افزایش -۱۰۸
ی در آی ی یو، -یس  - بیماران بسیر نداشته  بهبود پیش آگیه آنها در تاثی 

پذیری ویزیت های بعدی از ویزیت اولیه باشد.  است که یم تواند نشانگر تاثی 
ن دیده  همچنی 

شده پزشکان معموال آن دسته از نتایجی را که در مسی  برریس های تشخییص 
ند و  به دست یم آید و در راستای تایید اطالعات اولیه نیست نادیده یم گی 

اولیه گی  یم کنند. حبر وقبر به اشتباه نوشته شده بوده  مچنان در اطالعاته
که بیمار کیس شناخته شده ایکس است، هر عالمت و نشانه ای با آن 

به آن شک نشده است. خطای فوق را با چه عنواین بهیر یم  سنجیده شده و
ی یا لنگراندازی توان توضیح داد؟  الف( مرجع گی 

ی تایید (ج ب( ادامه تعهد  تالش قاعده (د سوگی 
ن
 اکتشاف

 ا

 .پاسخ دهید ۱۱۱تا  ۱۰۹االت سو به زیر با توجه به سناریوی

سالمبر  از بود من نشده آغاز زین  که این برنامه بیخود فلوئور تا زماین  .
 برخوردار بودم، در ظرف چند هفته، هر خویی 

ظرف  در .است شده معده بر من عارض های یک روز در میان ناراحبر  روز یا
به پزشک مراجعه  .معده بر من مستویل شدند سه ماه دل دردهای شدید

زخم اثبن عرسر دچار شده ام. البته پزشک  بیماری به شد که ، مشخص کردم
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وع اما من شد درمان موفق به به  کردم من فهمیدم باید چه کار کنم. رسر
ن کاری که که حاال ، همی 

ر را دوسال پیش این کا .هم یم کنم خوردن آب معدین
وع کردم و از آن زمان  موضوع نشان این مشکیل نداشته ام. خب حال به تا رسر

 .به آب تا حدی خطرناک است این است که فلوئور زین  دهنده ی

ن کدام است؟ ادعای اصیل -۱۰۹ آب تا حدی  به الف( فلوئور زین  میر
 .خطرناک است

 .کنم چه کار میدم بایددچار شده ام. ج( من فه زخم اثبن عرسر  ب( به بیماری
وع کردم به خوردن آب معدین  (د  رسر

الف( گفته  دلیل اصیل حمایت کننده از ادعای فوق کدام است؟ -۱۱۰
 پزشک

 به درمان داروی   پاسخ زخم اثبن  (ج ب( ناراحبر معده بعد از فلور زین 
عرسر

 عود مشکل معده بعد از مرصف آب معدین  د عدم پزشک

فلوئور  (الف است؟ از روش علیم استفاده شده در حمایت کدام ادعا  -۱۱۱
 .زین به آب تا حدی خطرناک است

آب معدین برای زخم اثبن عرسر مفید  (ب( من فهمیدم باید چه کار کنم. ج
 است. د( هیچکدام

۱۱۲- A: کارمندان دولت در خصوص  چرا قانون سقف پرداخت دولبر به
بقیه کارمندان دولت  با  چون آن ها :B پزشکان دولبر رعایت نشده است؟

بخیسر از درآمد به  آنها با ایجاد کردن درآمد برای سیستم، تفاوت دارند چون
پس با این حساب مهندسان کشف  :A .گردد عنوان کارانه به خودشان باز یم

 و استخراج نفت هم باید بتوانند مدیع شوند که سهیم از ثروت عظیم نفت
خیسر از آن را به عنوان کارانه بردارند و از را آنان تولید یم کنند پس حق دارند ب
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ی  :B .قانون مستثبن شوند ن شما بگویید باید دل جامعه پزشیک به چه چی 
البته که غی  از  :A خوش باشد؟ چه کیس رس مرزها به مردم خدمت یم دهد؟

وهای  پزشکان مشاغل دیگری هم رس مرزها مشغول خدمت هستند مثل نی 
 انتظایم و ... فرد

B  چه مغالطه ای شده است؟ دچار 

 کاذب ج( مغالطه تبعیض  الف( مغالطه اسکاتلندی
ی

واقیع ب( مغالطه دوگانیک
 بار اثبات طلبی د( مغالطه جابجای  

 در هفته متوسط بطور عمویم هستید و پزشک شما یک کنید فرض -۱۱۳
 حاال .یم کند محل کار شما مراجعه مبتال به سکته قلبی به درمانگاه بیمار ۵

سکته قلبی باشد  به مبتال که بیماری هیچ و شما هنوز هفته است آخر 
 نداشته اید. هرچه که به آخر

 قلبی یم ای که در ذهن خود به سکته شوید، احتمال اولیه هفته نزدیک یم
باقیمانده از  باید در روزهای به این دلیل که فکر یم کنید دهید باالتر یم رود،

ی از قلبی داشته باشید تا  به سکته یماران مبتالب هفته، قاعدتا نسبت بیشیر
 خطای  وجود دارد؟ هفته حفظ شود. در این تعبی  چه بیمار در ۵تعادل 
ب( اثر فورر ج( مغالطه قمارباز د نادیده  واپس نگر مغالطه تطبيق (الف

ن نرخ  پایه گرفیر

از موارد زیر متفاوت از دیگری  اشتباه صورت گرفته در کدام یک -۱۱۴
ن شنایس هم نظر آیر ال است؟  بود درباره زمی 

ی
یک دان بزرگ ن ف( کلوین که فی 

ن شناسان معتقدند آن  داشت که فکر میکرد نظرات صائبی هستند اما زمی 

گران و بازیکنان مشهور وقبر از یک ینظرات اصال موجه نیستند. ب( باز
ع کاندیدا حمایت کنند باعث یم شوند در گرایش مردم به آن کاندیدا موثر واق
یبر ها هیچ تخصیص در امور سیایس ندارند. ج(  شوند حبر وقبر آن سلیی
مخالفان واکسیناسیون یم گویند چه کساین مخالف زیر سوال بردن ایده 
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واکسیناسیون هستند؟ واکسیناسیون ایده پزشکان و متخصصان علوم | 
مرجع سالمت جامعه میدانند.  زیست پزشیک است که خود را کارشناس و

بگویند ایده واکسیناسیون از ابتدا غلط بوده است.  مکن است آنهاچگونه م
د( وقبر یک نفر در زمینه ای صاحب نظر است مردم در همه زمینه های 

ن مرجعیت او را یم پذیرند  .دیگر نی 

 " گزارش یم کند که یک خیی علیم در اخبار تلویزیون مجری در گزارش -۱۱۵
به کشف داروی رسطان شده اند.  فقمحققان دانشگاه علوم پزشیک تهران مو 

بخش مصاحبه ای که با پژوهشگر مربوطه انجام شده است وی بیان یم  در
 کند که

 کننده در آزمایشگاه داشته که مطرح یافته های  در برریس سلولهای رسطاین 
ای  سلولهای  مکانیسم جدیدی برای نامی 

علم دیده یم رسطاین است. در این مورد چه خطای  در روایت رسانه ای 
 و مشاهده ای شود؟

ن
با پژوهش تجریی و تاییدی  الف( خلط پژوهش اکتشاف

ج( خلط پژوهش مبتبن بر گمانه زین و  و شتاب زده ب( طرح اخبار تایید نشده
 
ن
که در آن فردی  د( طرح اخبار جذایی  و مشاهده ای تاییدی با پژوهش اکتشاف

 .ه طلبیده استیکه و تنها باورهای متعارف علیم را به مبارز 

نظریه توطئه  دچار توهم هستند، هر زماین که برای اثبات افرادی که -۱۱۶
کنند که  صورت توجیه یم را به این یا شواهد باشند آن کمبود مدارک دچار

ن  گران از این مدارک توسط توطئه بنابراین، نظریه  .اند شده پنهان رفته یا بی 
 هر مدرگ برای یا فقدان ناسازگار وجود هر مدرک توطئه یم توانند پردازان
 .ارجاع به خود توطئه توضیح بدهند را با خودشان نظریه

ن باال  ؟هستند  گرفتار شناخبر  تله ی در چه این افراد که بر یم آید از میر

 مصادره به مطلوب الف( مغالطه

 موارد همه (د ج( ادعای غی  تجریی  ناپذیر ادعای ابطال (ب
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که  ا اکیر قریب به اتفاق کارشناسان قبول دارندتقریب وجودی که با -۱۱۷
ن دی در رژیم را تشویق به  الزم است مردم غذای  ایراین ها کم است و ویتامی 

ن دی کنیم یا مواد غذای  مانند آرد یا شی  را با  مرصف مکمل های ویتامی 
ن دی غبن   ویتامی 

ن در حالیکه نه کارشناس هستند و نه منطق قابل کنیم، گرویه فایع دارند د نی 
مخالفت  با آن علیم غی   های اجتمایع و کانالهای در مجله های زرد و شبکه

کنند این توصیه مورد اجماع  عادی تصور یم مردم که بطوری .یم کنند
الف( مغالطه توسل به مرجع  .یم نامند .... پدیده را این .جامعه علیم نیست

كاذب د( مناقشه   از مغالطه توسل به مرجع ج( تعادل سو استفاده (ب
 
ی

 ساختیک

از موارد زیر پدیده ایجاد تعادل کاذب در روایت رسانه  درباره کدام یک -۱۱۸
مخالفان یک کاندیدای  و الف( رسانه ای مناظره موافقان کند؟ صدق یم

 .ریاست جمهوری با یکدیگر داشته اند را پوشش یم دهد

ن  دار برای شهروندان مناقشه آزاد بودن اسلحه مجوز  ب( رسانه ای نظر طرفی 
ن  یک کشور را بطور برابر گزارش یم کند. ج( رسانه ای یک مناظره علیم بی 

رسانه ای در یک  (د .یک مخالف و یک موافق واکسیناسیون را برگزار یم کند
نگرد آفرینش در  نظریه به جای آموزش نظریه تکامل و مخالف از موافق می 

 .مدارس دعوت کرده است
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ی برای یک ادعا انکارگرایان -۱۱۹ح  طلب یم به صورت مداوم شواهد بیشیر
ن  وقبر شواهد و .کنند ایط یم شو مدارک خواسته شده تامی  د، فرد انکار گرا رسر

ی  و معیارهای پذیرش ادعا را تغیی  یم دهد و خواستار شواهد و مدارک بیشیر
 یم شود بطوری

ندارد باور کند  را قانع کند که از انکار آنچه دوست که هیچ مدرگ نتواند او
ای  انکارگرایان مرتکب چه مغالطه دست بردارد. مطلب فوق بیان یم کند که

ج( مغالطه  ب( مغالطه تغيی  قيود الف( مغالطه شیب لغزان هستند؟
 تبعیض طلبی د( مغالطه توسل به جهل

انکارگرایان مرتکب آنها یم  زیر جز خطاهای فکری که کدام یک از موارد -۱۲۰
 لطه توسل به جهل و مغالطه تغیی  قیودمغا (الف ؟، نیستشوند 

و سو استفاده از اختالف نظر  تقاضای غی  منطفر برای جزئیات (ب
 به علم پذیری امکان فرضیه سنجی و ابطال متخصصان ج( محدود کردن

ییک  اشتباهات علیم د( نظریه توطئه و سواستفاده از و آزمایشگایه آزمودن
 با

ی
ن همبستیک  علیت گرفیر

ن  یک کدام -۱۲۱  ؟نیست صحیح از موارد زیر درباره روش تجزیه و تحلیل بی 
ان اطمینان ما به یک  الف( رویسر در تحلیل ن آماری است که براساس آن می 

 داده های جدیدی که دریافت یم کنیم تغیی   قدرت و دقت باور باید با

دانش  ب( در این روش همه .آن باور داشته ایم به که کند نه اطمینان قبیل
ین جواب ممکن برای یم تا به بهیر هر سوال برسیم. ج(  موجود را در نظر میگی 

طور مدوام نتایج غی  قطیع خود را همراه با دریافت داده  در این روش به
متقاعد یم سازد که  به روز رساین یم کنیم. د( این روش ما را جدید های

ن  نادیده ن  پایه باعث اشتباه ما در نرخ گرفیر پس از دریافت  تماالت اح تخمی 
 .داده های جدید یم شود

 ا
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تفکیک این  برای تجریی  هیچ راه داشته باشیم و یک نظریه اگر بیش از -۱۲۲
 تیغ به نام تجریی فلسفن  ها نداشته باشیم، یم توانیم از یک قاعده نظریه
 انتخاب کنیم که ای را نظریه ما یم خواهد از استفاده کنیم. این قاعده اوکام

... 

ی داشته  الف( بتواند داده های ن کند. ب( پیش فرض های کمیر ی را تبیی 
بیشیر

ی یک پارادایم جدید شود ابطال پذیر  (د .باشد ج( بتواند باعث شکل گی 
 .باشد

1 

 (الف :همه موارد زیر از نشانه های احتمال علم کاذب است، بجز -۱۲۳
 (ماین کردن مداخله در  استناد به بهبودی های موردی )جهت نسخه

استدالل علیم ج( حالت خصمانه در پاسخ به  بجای ب( توسل به احساسات
 علیم د( تمرکز بر ناهنجاری  های علم انتقادهای

 

الف( داروهای  واقع است؟ کدامیک از عبارات زیر معطوف به امور -۱۲۴
ی دارند  .گیایه نسبت به انواع شیمیای  با بدن سازگاری بیشیر

سال باعث رسطان کبد یم شود. ج( نسخه  ۵از ب( مرصف گل گاوزبان بیش 
داروی  که اثرش به طور علیم برریس نشده اساسا غی  اخالقیست. د(  کردن

 به بیمار در مورد داروی  که اثرش به روش علیم بر
یس رعدم اطالع رساین

 .نشده، غی  اخالقیست

نسبت به  X نشان یم دهد که داروی یک مطالعه تجریی یک سوکور -۱۲۵
انه ای با ارزش  م غذای  رژی  ۰۰۴با  برابر 2مدییر
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 از کمیر  P ارزش

 موثرتر است حاظ آماری معنادار تلفر یم شود( در درمانبه ل ۰/۰۵
ر
 .چاف

 از موارد زير صحيح کدامیک

الف( از آنجا که مطالعه معناداری آماری را نشان یم دهد دارو موثر  است؟
احتمال  خییل کوچک باشد است و نتایج درست است. ب( اگر اندازه اثر

ی وجود دارد که بخاطر شانس یا خطا این نتایج دیده شده  داری و معنا بیشیر
  سو باشد. ج( چون مطالعه یک

ن
ی و خطای تصادف  کور است احتمال سوگی 

داری  معنا است و د( چون مطالعه تجریی  .مهم نیست اندازه اثر و کم است
 .ندارد بر اهمی پژوهش نرخ ترک دهد یم نشان آماری

 شنایس جامعه شنایس و روان

 اند، دقت فرموده و سناریو طرح شده در رابطه با این زیر که به چهار سوال 
 :دهید پاسخ

یم  کودک خود را به علت بیماری چند بار به بیمارستان کنید مادری فرض •
 | بار یک پرستار سفیدپوش آمپویل به او ره برد،

سد ه است کودک از هر فرد سفیدپویسر کار موجب شد این .تزریق یم کند  .بیر

یط این سناریو در -۱۲۶ رسر  است؟ کدام محرک غی 

 الف( آمپول ب( بیمارستان ج( پرستار د( لباس سفید

یط -۱۲۷  الف( پرستار سفیدپوش است؟ کدام در مثال فوق محرک رسر

 ب( آمپول ج( مادر کودگ د( بیمارستان
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ک اتفاق افتاده است چه پدیده ترس از هر فرد سفید پویسر که در کود  -۱۲۸
ن محرک (الف نام دارد؟ ای  تمی 

ی پنهان ب( بهبود خودبخودی  ج( تعمیم محرک د یادگی 

آمپول  افراد سفید پوش تماس داشته باشد و از کودک چند بار با اگر -۱۲۹
ی نباشد ترس ن خواهد خیی  چه نامیده یم شود؟ رفت. این پدیده او از بی 

ن محرک د( خاموش سازی بود خودبخودیبه (الف( تعمیم محرک ب  ج( تمی 

ی -۱۳۰  الف( دروین سازی باورها انجام یم شود؟ چگونه مشاهده ای یادگی 
| 

یط شدن کنشگر د( الگوبرداری از دیگران  ب( عیبن کردن مسائل ذهبن ج( رسر

 مسائیل درباره تواند از مراحل رشد شناخبر نوجوان یم در کدامیک -۱۳۱
 عملیایر  الف( پیش حقوق برسر بحث کند؟ فضای  و  چون هندسه

 عملیات عیبن  (حرکبر د -ب( عمليات صوری ج( حیس
 العالم

 شه

 خاطره تجربه های شخیص است؟ ،انواع حافظه از کدام یک -۱۳۲

 معنای   (الف

 ب( عمیل ج( رویدادی د( کوتاه مدت

م -۱۳۳ ن ان اشتباه خود عذرخوایه یم کند از کدام مکانی   کودگ که برای جیی
 باطل سازی (الف دفایع استفاده کرده است؟

ان د واکنش وارونه ب( تصعيد  ج( جیی
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ایط  تمایل به خشونت، عیل رغم فردی که به دلیل -۱۳۴ ن هوش و رسر داشیر
 مناسب، رشته جرایح را

ی
کرده است از  برای تخصص پزشیک انتخاب خانودگ

م دفایع استفاده کرده است؟ ن  کدام مکانی 

 ان ج( واالیش د( باطل سازیالف( فرافکبن ب( جیی 

بیماری به شما مراجعه یم کند و در مصاحبه متوجه یم شوید که او  - ۱۳۵
به آن دست  نسبت به طرد شدن از جانب دیگران حساس است و در واکنش

اختالل شخصیت برای  کدام نوع .خودزین یم زند به رسزنش خود و گایه
 ایشان مطرح است؟

 ایعاجتم الف( اختالل شخصیت ضد

 اختالل شخصیت وابسته د( اختالل (ب( اختالل شخصیت پارانوشید ج
 شخصیت مرزی

به شما مراجعه کرده است، از سال گذشته تصاویر مبهیم در  فردی که -۱۳۶
 مورد

ی
 ذهنش دارد مببن بر اینکه در پنج سالگ

صوریر که این اتفاق  گرفته است. در سوءاستفاده جنیس توسط پدرش قرار
الف(  این مورد صحیح است؟ در توضیح موارد زیر کدامیک از دنباش محتمل

 حافظه سازنده

 هذيان خاطره ای د( فرامویسر منبع (ب( حافظه فالش ج

 های نژادی را عامل اصیل پیدایش کدام یک در -۱۳۷
ی

 از مکاتب زیر ویژگ
 یم سازند؟ تمدن های برتر معتقدند نژادهای عایل و برتر دانند و تمدن ها یم

د(  ج( مکتب کارکردگرای   شنایس مکتب زیست (مکتب جغرافیای  ب (الف
 مکتب ساختارگرای  

. 
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الف( زماین  ؟کدام است کیسر  اجتمایع ترین نوع خود دورکیم از نظر -۱۳۸
ن عقیده خاض برای جامعه دست به خودکیسر یم زند  .که فرد به دلیل داشیر

ه دارد دست به مسائل جامع ب( زماین که فرد به دلیل تعارضایر که با
خودکیسر یم زند. ج( زماین که فرد به دلیل عزل از موقعیت قبیل دست به 

دادن حاکم جامعه دست  خودکیسر یم زند. د( زماین که فرد به دلیل از دست
 .به خودکیسر یم زند

 ا
* 

 لم

مختلف یک پدیده یا  مکاتب زیر به نحوه ای که اجزای یک از کدام - ۱۳۹
ن معیبن با یکدیگ  تاکید دارد؟ ر ترکیب شده و ارتباط دارندیک چی 

 الف( کارکرد گرای  ب( ساخت گرای  ج( اصالت زیسبر د( پدیدار شنایس

بیانگر اعتبار، ارزش، موقعیت و اعتبار  از مفاهیم زیر کدام یک -۱۴۰
 الف( طبقه اجتمایع پیوند دارد؟ با افکار عمویم اجتمایع فرد است و

 د( نقش اجتمایع تمایعب( قرسر اجتمایع ج( پایگاه اج

رواین زیر فرد را وادار به  الیه های از دیدگاه زیگموند فروید کدامیک از -۱۴۱
 بودن یم کند؟

ر
ن و اخالف  ایگو (الف اطاعت از قوانی 

 ج( سوپر ایگو د( طرحواره اید (ب

 در است چطور ممکن اینکه یا موقعیت در یک افکار ارزیایی کردن -۱۴۲
 ؟نامیده یم شود  کرده باشیم، چه فرایند ذهبن   باور اشتباه یک مورد

 فراشناخت (د الف( توجه ب( تمرکز ج( ارزیایی خود
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 از رویکردهای روان شنایس موضوع ادراک کدامیک تاکید اصیل - ۱۴۳
 الف( روانکاوی ؟است

 شناخت گرای   (ب( گشتالت ج( رفتارگرای  د

ی -۱۴۴  برای شکل گی 
ی

ن فردی وابست کدام یک از سال های زندگ  بی 
ی

یک
 سال اول (الف حساس به شمار یم رود؟ دوران صمیمانه،

 د( سال پنجم سال سوم (ج ب( سال دوم

وقبر افراد به دلیل ناشناخته و پنهان بودن رفتارهای پرخاشگرانه و  -۱۴۵
ی نشان یم دهند، با عادی بیشیر اجتمایع توجیه  کدام مفهوم روان شنایس غی 

 یم شود؟

 اجتمایع تسهیل (الف

 د( اثر تماشاگری
ی

 ب( مهار اجتمایع ج( فردیت باختیک

ی،  -۱۴۶  مداوم در مورد مسائل احتمایل، مشکل در تمرکز و تصمیم گی 
نگراین

 مداوم و اشکال در | خواب از عالئم
ی

کدام یک از  احساس تنش و خستیک
 است؟ اختالل های رواین 

ی-ایسج( اختالل وسو  اختالل اضطراب منترسر  (الف( اختالل هراس ب  جیی
 اختالل اضطرای اجتمایع (د

کدام یک از رویکردهای روان درماین از فرد خواسته یم شود تا به  در -۱۴۷
هنگام رویاروی  حالت  اور مواجه شده و در اضطراب تدری    ج با موقعیت

 آرامش را تجسم کند؟

 الف( شناخت درماین ب( گشتالت درماین ج( روانکاوی د( رفتار درماین 

http://www.kashanigroup.ir/


 

www.kashanigroup.ir                                                                                                                 
Instagram:kashanigroup.ir   
 

که ماکس وبر در پژوهش های اجتمایع مطرح یم کند  "تفهیم" روش -۱۴۸
 کدام یک اشاره دارد؟ به

ب(  از طریق همدیل و ادراک کامل ماهیت آن الف( توجیه رفتار اجتمایع
  ازیتفهیم و جداس

ی
ج(  پدیده های اجتمایع از پدیده های رواین و فرهنیک

 
ی

ی    ح و افراد در نظام اجتمایع و ارتباط یگانیک ها در  انقالب نقش یمتفه د( ترسر
ات اجتمایع  تغیی 

یک اجتمایع" نام در مباحثه ای از فرض کنید -۱۴۹ ن کنند،  استفاده یم "فی 
 اند؟ برده اصطالح را بکار این چه دلیل فکر یم کنید به

مطالعات اجتمایع انساین در  (و تجربه ب اساس مشاهده الف( علت یایی بر
اجتمایع د( علت یایی ذهنیت حال سکون یا حرکت ج( علت یایی عوارض 

 های اجتمایع افراد در ایجاد موقعیت

یک  بر اساس نظریه توماس مببن بر تقسیم امیال به چهار دسته، کدام -۱۵۰
د؟ از موارد الف( جلب توجه و تایید  ذکر شده در این دسته ها قرار یم گی 
 دیگران

 (د طلبی ب( تمایل به خطر کردن و ریسک پذیری ج( جنگجوی  و مبارزه 
 کسب قدرت
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