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 .......................... :کارتشماره  ............................ نام و نام خانوادگي:
 

 

 11/1/1131 پنجشنبه تاريخ آزمون:   دقیقه 051 :آزمون زمان
 

 تذکرات مهم:

 .برای هر سوال، تنها يک گزينه که بهترين پاسخ است، انتخاب نمايید 

  دارداين آزمون نمره منفي. 

  ًمورد بررسي قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به پرسشنامه را به دقت  و صفحات سؤاالتتعداد لطفا

 راضي پذيرفته نخواهد بود.مسئولین جلسه اطالع دهید. درغیر اينصورت پس از پايان آزمون هیچ گونه اعت

  د.تعداد صفحات را کنترل نمايیطفاً ل است. صفحه تهیه شده 11در  تستيسوال  150تعداد 

 

پذیرش دانشجوی پزشکی  زمونیازدهمین دوره آ

 از مقطع کارشناسی

 

 

M
مرکز مشاوره همراه تحصیلی



 7931خرداد ماه  –آزمون لیسانس به پزشکی 
 

1 

 

 فیزیولوژی
پتاسیم مسئول حفظ اختالف غلظت یون های سدیم و پتاسیم بین دو سوی غشای سلولی است. این پمپ -پمپ سدیم -1

سبب خروج سه یون سدیم و ورود دو یون پتاسیم از طریق مکانیسم انتقال فعال می گردد. از مهم ترین اعمال فیزیولوژیک 

 این پمپ کنترل حجم سلول و ایجاد پتانسیل الکتریکی است. 

 پتاسیم می گردد؟-کدام عامل سبب افزایش فعالیت پمپ سدیم
 الف( افزایش غلظت سدیم داخل سلولی
 ب( کاهش غلظت پتاسیم خارج سلولی

 ج( قرار دادن سلول در داخل مایع ایزوتونیک 
 د( منفی تر شدن پتانسیل استراحت غشا

 

رعت در در پتانسیل غشای سلولی است که به سسیگنال عصبی توسط پتانسیل عمل انتقال می یابد که تغییرات سریع  -2

ی گردند، عصبی م ک پذیری فیبرخالف فاکتورهایی که سبب افزایش تحریای فیبر عصبی انتشار می یابد. برطول غش

فاکتورهایی وجود دارند که سبب تثبیت غشای سلولی شده و بنابراین تحریک پذیری را کاهش می دهند. از این عوامل 

 تثبیت کننده می توان به افزایش غلظت یون کلسیم در خارج سلول و بی حس کننده های موضعی اشاره کرد. 

 بیت غشای سلولی می شوند؟بی حس کننده های موضعی با چه مکانیسمی سبب تث
 افزایش جریان پتاسیمی رو به داخلالف( 

 ب( منفی تر کردن پتانسیل استراحت غشا )هیپر پوالریزاسیون( 
 ج( افزایش یون کلسیم خارج سلولی

 مهار جریان سدیمی با مهار کردن دریچه فعال شدن کانال سدیمی وابسته به ولتاژد( 
 

از عضله صاف و قلبی است. بسیاری از اصول پایه در انقباض انواع مختلف  %14حدود بدن از عضله اسکلتی و  %04حدود  -3

 ان است اما اختالف هایی هم بین آن ها وجود دارد. سعضالت یک

 در مقایسه با عضله اسکلتی، کدام ویژگی در عضله صاف وجود دارد؟
 .انقباض عضله صاف نیاز به انرژی بیشتری دارد الف(
 .انقباض در عضله صاف بیشتر است متوسط طول مدتب( 

 ج( حداکثر قدرت انقباضی در عضله صاف کمتر است. 
 د( شبکه سارکوپالسمی در عضله صاف وسیع تر است.

 

گره سینوسی در قلب دارای توانایی خودتحریکی است، به این معنا که می تواند سبب تولید خودکار پتانسیل عمل ریتمیک  -0

 شده و منجر به انقباض گردد.هدایتی قلب -در مسیر تحریکی

 علت این خودتحریکی در گره سینوسی چیست؟
 الف( نفوذپذیری ذاتی سلول ها به یون های کلسیم و سدیم در انتهای پتانسیل عمل

 ( بین سلول هاGap junctionب( وجود تعداد زیاد اتصاالت شکافی )
 ج( وجود جریان های پتاسیمی رو به خارج مداوم

 تر پتانسیل عمل د( آستانه منفی
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هر دوره قلبی مشتمل بر مرحله شل شدن عضله به نام دیاستول است که طی آن بطن با خون پر می شود و مرحله انقباض  -5

 عضله به نام سیستول که طی آن خون از بطن پمپ شده و وارد شریان ها می گردد.

 وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟( سیستول Isovolumic contractionدر طول فاز انقباض با حجم ثابت )
 بطنی و هاللی باز هستند.-تمام دریچه های دهلیزیالف( 

 بطنی بسته و دریچه های هاللی باز هستند.-ب( دریچه های دهلیزی
 بطنی باز و دریچه های هاللی بسته هستند.-ج( دریچه های دهلیزی

 بطنی و هاللی بسته هستند.-تمام دریچه های دهلیزید( 
 

از اساسی ترین اصول در عملکرد سیستم گردش خون توانایی هر بافت در کنترل و تنظیم میزان جریان خون موضعی یکی  -6

مدت انجام می گیرد. تولید های موضعی در دو فاز حاد و دراز خود نسبت به نیازهای متابولیک است. این کنترل جریان

 رل حاد می باشد.گشادکننده های عروقی یکی از تئوری های توجیه کننده کنت

 کدام عامل شیمیایی یا هورمون سبب گشادی عروق در بافت می گردد؟
 (ADHهورمون ضد ادراری )الف( 

 ب( اپی نفرین
 هیستامینج( 

 د( افزایش غلظت یون کلسیم
 

ان میزان جری ،قطر داخلی شریان رانی دو برابر شود ،اگر در فردی در اثر مصرف داروی گشادکننده عروقی مانند لوزارتان -7

 خون در این بستر عروقی چه تغییری خواهد نمود؟
 به نصف کاهش می یابد.الف( 

 ب( دو برابر می شود.
 شانزده برابر می شود.ج( 

 د( به یک شانزدهم کاهش می یابد.
 

فیت رتوانایی غشای تنفسی در تبادل یک گاز بین حبابچه ها و عروق ریوی به صورت کمی قابل اندازه گیری است و ظ -8

انتشاری نامیده می شود که به صورت حجمی از گاز است که طی یک دقیقه در اثر اختالف فشار یک میلیمتر جیوه از غشای 

                تنفسی انتشار می یابد. در بسیاری از بیماران تنفسی در اثر اختالل در غشای تنفسی، ظرفیت انتشاری اکسیژن و 

 دی اکسیدکربن کاهش می یابد.

باشد، تقریباً  14ml/min/mmHgاگر در کلینیک ظرفیت انتشاری اندازه گیری شده برای مونوکسیدکربن در بیماری برابر با 

 خواهد بود؟ ml/min/mmHgظرفیت انتشاری دی اکسید کرین برای وی چند 
 052الف( 
 5/20ب( 
 522ج( 
 2222د( 
 
 

M
مرکز مشاوره همراه تحصیلی



 7931خرداد ماه  –آزمون لیسانس به پزشکی 
 

3 

 

ریه ها و یا خارج شده از ریه ها با روشی به نام اسپیرومتری مورد به تهویه ریوی می تواند با ثبت مقدار هوای وارد شده  -9

 مطالعه قرار بگیرد. در این روش می توان حجم ها و ظرفیت های ریوی را ثبت نمود.

 مقدار هوایی که در انتهای بازدم عادی در ریه ها باقی می ماند چه نام دارد؟
 (Expiratory reserve volumeحجم ذخیره بازدمی )الف( 
 (Functional residual capacityظرفیت باقیمانده عملی )ب( 

 (Residual volumeج( حجم باقیمانده )
 (Inspiratory capacityد( ظرفیت دمی )

 

 پاسخ دهید: 11و  14با توجه به متن زیر به سواالت 

  در تعیین میزان فیلتراسیون گلومرولی(GFR)  به عنوان شاخص عملکرد کلیوی، اختالف فشارهای هیدروستاتیک و اسمزی

 کلوئیدی )انکوتیک( بین مویرگ گلومرولی و کپسول بومن نیروهای فیلتراسیون می باشند. 

 

 یک از این فشارها منجر به بیرون کشیدن مایع از مویرگ گلومرولی به داخل کپسول بومن می شوند؟ کدام -14
 هیدروستاتیک کپسول بومن + فشار اسمزی کلوئیدی گلومرولالف( فشار 

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

 د( فشار هیدروستاتیک کپسول بومن + فشار اسمزی کلوئیدی کپسول بومن
 

تغذیه داشته باشد و نتواند پروتئین کافی دریافت کند، کدام یک از فشارهای ذکر شده ءها سو اگر شخصی برای ماه -11

 کاهش می یابد؟
 الف( هیدروستاتیک گلومرولی

 ب( اسمزی کلوئیدی گلومرولی
 ج( اسمزی کلوئیدی کپسول بومن

 د( هیدروستاتیک کپسول بومن
 

 پاسخ دهید: 13و  12با توجه به متن زیر به سواالت 

 ی به ها توسط نورون پیش سیناپس نوروترانسمیترها )مواد میانجی عصبی( مواد شیمیایی هستند که در محل سیناپس

داخل شکاف سیناپسی رها می شوند و بعد از باند شدن با رسپتورهای خود بر روی نورون های پس سیناپسی، باعث 

 یمی و یا جذب مجدد از شکاف سیناپسی برداشته تحریک یا مهار آن می شوند. سپس توسط انتشار ساده، تجزیه آنز

 می شوند.

 کدام یک از موارد زیر تعیین می کند که نوروترانسمیتر تحریکی است یا مهاری؟ -12
 الف( نوع نوروترانسمیتر

 ب( نوع رسپتور 

 نوع نورون پیش سیناپسیج( 
 محل سیناپسد( 
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 ؟استترانسمیترها وگلوتامات جزو کدام دسته از نور -13
 اسیدهای آمینهالف( 

 ب( مونو آمینها
 ج( استیل کولینی

 د( پپتیدها
 

یک اهمیت مشخصی در  سه نوع محرک مکانیکی، حرارتی و شیمیایی باعث تحریک گیرنده های درد می شوند. کدام -10

 ایجاد درد آهسته دارند؟

 الف( مکانیکی
 ب( حرارتی

 ج( مکانیکی و حرارتی
 د( شیمیایی

 

 پاسخ دهید: 16و  15با توجه به متن زیر به سواالت 

  باعث  ی بتااتوفسفریالسیون زیر واحدها ،انسولین باند شدنرسپتور انسولین یک رسپتور متصل به آنزیم است که بعد از

لین وهای داخل سلولی به نام سوبستراهای رسپتور انس فعال شدن یک تیروزین کیناز موضعی و فسفریالسیون سایر آنزیم

 ها اثرات مطلوب می گذارد.  ها، چربی ها و پروتئین شده و بر متابولیسم کربوهیدرات هدفهای  در بافت

 ؟نداردهای هدف اثر  غشای سلولدر انسولین بر نفوذپذیری کدام ماده  -15
 الف( اسیدهای آمینه

 ب( فسفات
 ج( سدیم
 د( پتاسیم

 

 درست است؟های مختلف  کدام یک در مورد اثر انسولین در بافت -16
 ها در بافت عضالنی  الف( تجزیه پروتئین

 ب( مهار گلوکونئوژنز در کبد
 های عصبی ج( تسهیل انتقال گلوکز در سلول

 د( کاهش انبار شدن چربی 
 

های مدوالی غده  های تیروئیدی و هورمون آمینه تیروزین مشتق می شوند شامل هورموناسیدهای آمینی که از  هورمون -17

 های هدف مورد صحیح را انتخاب کنید. باشند. در مورد محل قرارگیری رسپتورهای آنها در سلولفوق کلیوی می 
 های مدوالی غده فوق کلیوی در سیتوپالسم سلول هستند. بیشتر رسپتورهای هورمونالف( 
 های آمینی مشابه هم می باشد. گیری رسپتورهای همه هورمونمحل قرارب( 
 یدی در هسته سلول قرار دارند.ئهای تیرو رسپتورهای هورمونج( 

 یدی به فراوانی در غشای سلول یافت می شوند.ئد( رسپتورهای تیرو
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روده  ها در ها و چربی ها، کربوهیدرات های شیره لوزالمعده برای هضم هر سه نوع ماده غذایی اصلی یعنی پروتئین آنزیم -18

فعال ه شکل غیربباید در داخل خود لوزالمعده تولید می شوند که های پروتئولیتیک مثل تریپسین  کوچک مهم هستند. آنزیم

های لوزالمعده جلوگیری شود. کدام عامل باعث فعال شدن تریپسینوژن در داخل  باشند )تریپسینوژن( تا از هضم سلول

 روده کوچک می شود؟
 الف( شسته شدن ماده مهار کننده تریپسین
 ب( کیموتریپسینوژن مترشحه از لوزالمعده

 پروکربوکسی پلی پپتیداز مترشحه از لوزالمعده ج(
 د( آنزیم آنتروکیناز مترشحه از روده کوچک

 

 شوند و این ریتم توسط فرکانس امواج آهسته پتانسیل بیشتر انقباضات دستگاه گوارش به صورت ریتمیک انجام می -19

 وجود می آیند؟ه ها ب وجود می آید. این امواج آهسته به چه طریق و در کدام سلوله غشای عضله صاف ب
 های میان بافتی کاخال  الف( تغییرات دوره ای در پتانسیل غشای سلول

 های عضله صاف  ب(  تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک در سلول
 های میان بافتی کاخال سدیمی در سلول-های کلسیمی ج( باز شدن کانال

 و حلقوی د( تحریک سیستم عصبی میانتریک بین الیه های عضالنی طولی
 

 بیوشیمی   

 ؟ز منوساکاریدهای زیر حاصل می شودتجزیه دی ساکارید تره هالوز بوسیله آنزیم گوارشی تره هاالز کدام یک ا از -24

 گلوکز + گاالکتوزالف(  
 ب( گلوکز + فروکتوز

 ج( گلوکز + گلوکز
 د( گاالکتوز + فروکتوز

 
 ؟زیر می باشد ایزوالکتریک آن کدامیک از موارد  pHباشد،  3Pk=8 و  1Pk ، 3.9=2Pk=2.3  آمینه دارای اگر یک اسید -21

 2/3الف( 
 0/6ب( 
 0/7ج( 
 8د( 

میلی موالر  10میلی موالر، برابر نصف سرعت ماکزیمم است. در غلظت  7سرعت واکنش یک آنزیم در غلظت سوبسترای  -22

 ........ سرعت ماکزیمم خواهد بود.از سوبسترا سرعت واکنش .........

الف( 
2

3
 

ب(    
0

3
 

ج(      
3

4
 

 برابرد(      
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ل صتدر انتهای کروموزوم خطی یوکاریوتی گفته می شود که به پروتئین های اختصاصی م DNAتلومر به توالی خاصی از  -23

است. طول تلومر با هر بار تقسیم در سلولهای سوماتیک کاهش می یابد ولی در سلولهای سرطانی و بنیادی با عملکرد 

 ؟رتباط با آنزیم تلومراز صحیح است. کدام یکی از گزینه های زیر در ا، طول تلومر کاهش نمی یابدتلومرازآنزیم 

 موجود در آنزیم به عنوان الگو عمل می کند.  RNAالف( 
 پلیمراز است. RNAآنزیم تلومراز یک ب( 
 است.  5̓به سمت    3̓جهت سنتز در آن از  ج( 
 می گردد. ابتدا رشته کوتاه شده طویلد( 
 

 ؟ال الکترون در میتوکندری می باشدکدامیک از موارد زیر نشان دهنده توالی واکنش های زنجیر انتق -20

 IV  – 0Oکمپلکس   -  Qکوآنزیم   -   IIIکمپلکس  -  IIکمپلکس  -  Iکمپلکس الف( 

 IV  – 0Oکمپلکس   -   IIIکمپلکس  -  Qکوآنزیم  -  Iکمپلکس ب( 
 IV  – 0Oکمپلکس  -   IIIکمپلکس  -  Qکوآنزیم  -  Iکمپلکس ج( 
 IV  – 0Oکمپلکس  -  Qکوآنزیم  -  IIIکمپلکس  -  Iکمپلکس د( 

 

 :بجزاگزالواستات سوبسترای همه آنزیم های زیر است،  -25

 پیروات کربوکسیالز الف( 
 سیترات سنتازب( 
 فسفوانول پیروات کربوکسی کینازج( 

 آمینوترانسفرازآسپارتات د(      
 

 کدامیک از اسیدهای آمینه ضروری زیر پیش ساز اسید آمینه غیرضروری است؟ -26
 ترئونین الف( 
 متیونینب( 
 هیستیدینج( 

 تریپتوفاند(      

 

ساله یک روز پس از عمل جراحی مغز و برداشت توده خوش خیم هیپوفیز دچار پر ادراری، تشنگی بیش از  05خانمی  -27

یح فرضیه برای توض نیتر . کدامیک از موارد زیر محتملدرار پایین تر از حد طبیعی گردیداسمواللتیه اشب ادراری و  حد،

 ؟ این عالیم است

 افزایش وازوپرسینالف( 
 ب( کاهش وازوپرسین

 افزایش آلدوسترونج( 
 کاهش آلدوسترون د(
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 باکتری شناسی
 مطلق در شرایط بیهوازی می باشد؟یک از موارد زیر بیانگر رشد باکتری های هوازی  کدام -28

 

 
 

 2( الف
 0( ب
 3( ج
 4( د
 

 در کدام یک از موارد زیر بیشترین ارتباط با پدیده کونژوگاسیون وجود دارد؟ -29

 تولید توکسین توسط کورینه باکتریوم دیفتریه که ژن کد کننده آن بر روی پروفاژ قرار دارد.الف( 
 ب( تولید بتاالکتاماز توسط سودوموناس آئروژینوزا که پالسمید کد کننده آن مشابه پالسمید سایر باکتری های گرم منفی می باشد.

 حاوی ژن کپسول توسط سویه استرپتوکوکوس پنومونیه فاقد کپسول از سویه کپسول دار استرپتوکوکوس پنومونیه DNAج( دریافت 
 به جنتامایسین مربوط به اشرشیاکلی در ژنوم باکتریوفاژ آلوده کننده این باکترید( حضور ژن کروموزومی مقاوم 

 

شکل زیر منحنی رشد باکتری را در شرایط مختلف، در مجاورت آنتی بیوتیک های پنی سیلین و یا کلرامفنیکل نشان می  -34

 رشد صحیح می باشد؟دهد. کدام گزینه در مورد تفسیر منحنی 

 

 
 

 باکتریوسیدال –: پنی سیلین 2الف( منحنی 

 باکتریواستاتیک –: کلرامفنیکل 0ب( منحنی 

 باکتریواستاتیک –: پنی سیلین 3ج( منحنی 

 باکتریوسیدال –: کلرامفنیکل 4د( منحنی 
 

 در داخل انتروسیت ها منجر به اسهال می شوند؟ cAMPکدام توکسین ها با افزایش  -31

 اکلی / توکسین آلفا کلستریدیوم پرفرژنسیکسوژنیک اشرشتون مقاوم به حرارت انترویتوکسالف( 
 ب( شیگاتوکسین شیگالدیسانتری / انتروکسین بتا استافیلوکوکوس ارئوس

 هکلروج( انتروکسین حساس به حرارت باسیلوس سرئوس / کلراتوکسین ویبری
 اشرشیاکلی ورو اینویزیانتین یزوس / همولد( توکسین کاناگاوا ویبریو پاراهمولیتیک

 

 :بجزتوصیه می شوند،  walkingتمامی آنتی بیوتیک های زیر جهت درمان پنومونی آتیپیک یا  -32

 الف( سیپروفلوکساسین
 ب( اریترومایسین
 ج( ونکومایسین

 د( داکسی سایکلین

 

1 2 

3 

4 

تعداد 

سلول 

 

 زمان

تعداد 

سلول 

 

 زمان

1 

4 
3 

2 
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 پاسخ دهید: 30و  33با توجه به متن زیر به سواالت 

  ارتوپدی در زانو، دچار ترشحات چرکی و قرمزی در محل جراحی شده است. با گذشت یک هفته پس از جراحی  2بیماری

هفته میزان ترشحات افزایش یافته و بیمار دچار تب شده است. پزشک مشکوک به عفونت زخم جراحی مقاوم به درمان 

 گرم مثبت به صورت شده است و درخواست کشت از آزمایشگاه می نماید. جواب آزمایشگاه بیانگر رشد کوکسی های

 جفت و زنجیره های کوتاه بوده و آزمایش کاتاالز آن ها منفی است.

 کدامیک از ارگانیسم های زیر عامل احتمالی عفونت است؟ -33
 الف( استافیلوکوکوس ارئوس

 ب( انتروکوکوس فکالیس
 لوکوکوس اپی درمیدیسیج( استاف

 ومونیهند( استرپتوکوکس پ
 

 باکتری فوق مثبت است؟ کدام تست آزمایشگاهی زیر در -30
 الف( کواگوالز

 ب( حساسیت به اپتوکین
 ج( حساسیت به باسیتراسین

 د( رشد در حضور نمک و صفرا
 

ساله با عالئم تب و لرز، کاهش فشار خون، کاهش قند و لوکوپنی در بیمارستان بستری شده است. از کشت  55بیمار  -35

از ساختارهای باکتری در بروز این عالئم می تواند نقش داشته  خون بیمار باکتری اشرشیاکلی جدا شده است. کدامیک

 باشد؟
 الف( لیپوپلی ساکارید

 ب( اسید تایکوئیک
 Oج( آنتی ژن 

 د( لیپوپروتئین
 

 ویروس شناسی

 کدام گزینه ارتباط صحیح را نشان می دهد؟ -36
 وویروسنولپ دار: اکوویروس / آدنس اوالف( ویر

 ویروسسرخک / پارامیکسو ولپ: نب( ویروس بدون ا
 ویروس: پاکس ویروس / پاروویروس RNAج( 
 / سایتومگالوویروس Bس: هپاتیت ویرو DNAد( 
 

 جهت درمان آنسفالیت هرپسی، کدام دارو توصیه می گردد؟ -37
 الف( آمانتادین
 ب( آسیکلوویر

 ج( ریتوناویر
 د( ریمانتادین

M
مرکز مشاوره همراه تحصیلی



 7931خرداد ماه  –آزمون لیسانس به پزشکی 
 

9 

 

 سی صحیح می باشد؟وبیماری های ویرکدامیک از گزینه های زیر در مورد پیشگیری از  -38
 الف( واکسن آدنوویروس ها حاوی فیبرهای پنتون کونژوگه با واکسن پولیو می باشد.

 می گردد. IgAب( واکسن کوکساکی ویروس ها حاوی ویروس زنده ضعیف شده است که باعث القا 
 ج( یکی از واکسن های ویروس آنفوالنزا حاوی ویروس کشته شده می باشد. 

 واکسن فالوی ویروس ها، حاوی زیرواحدهای گلیکوپروتئین های سطحی می باشد. د(
 

 کدامیک از ویروس های هپاتیت نسبت به شرایط اسیدی پایدارتر است؟ -39

 Aالف( 

 Bب( 
 Cج( 
 Dد( 
 

 آناتومی

 :بجز ،استخوان اتموئید در تشکیل تمام حفرات زیر شرکت می کند -04

            الف( حفره بینی
 پتریگوپاالتینب( حفره 

 ج( حفره اوربیتال             
 د( حفره کرانیال قدامی

 

 حرکت کره چشم به سمت باال و خارج کدام عضله نقش دارد؟ در -01
 الف( مایل تحتانی                

                ب( راست فوقانی
 ج( مایل فوقانی                  

     د( راست تحتانی 
 

 مندیبل می شود؟  (retraction)سبب عقب کشیدنانقباض کدام عضله  -02
 الف( پتریگوئید خارجی                

                ب( پتریگوئید داخلی
 ج( تمپورالیس                

     د( ماستر
 

 ؟( در کدام سطح ساقه مغزی قرار دارد8عصب وستیبولوکوکلئار )زوج  -03
 الف( خارجی                     

                  داخلیب( 
 ج( فوقانی                     

   د( تحتانی
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 دنبال آسیب کدام شریان زیر، حرکت اندام تحتانی دچار اختالل می شود؟ه ب -00
 الف( مغزی میانی                 

                  ب( رابط خلفی
               ج( مغزی خلفی
  د( مغزی قدامی

 

 از زاویه استرنال عبور می کند نسبت به ستون فقرات چه موقعیتی دارد؟صفحه فرضی که  -05
                              T2-T0 الف( دیسک بین مهره ای
 T0-T3 ب( دیسک بین مهره ای 

                               T3-T4ج( دیسک بین مهره ای   
    L2-L0د( دیسک بین مهره ای  

 

  در محاذات دیسک بین کدام مهره ها قرار دارد؟ (Trachea) یمحل دو شاخه شدن نا -06
                      T4-T5الف( 
                      T8-T9ب( 
                  T0-T3ج( 

 T6-T7د(  
 

 آلوئول های ریه توسط کدام مورد زیر تغذیه می شوند؟ -07
 الف( شریان ریوی             
 ب( ورید ریوی               

 ج( شریان توراسیک داخلی            
 د( شریان برونشیال

 

 در کجا قرار دارد؟ (Fossa ovalis) حفره بیضی -08
           الف( سطح داخلی دهلیز چپ                                  

 ب( سطح داخلی بطن راست
 ج( سطح داخلی دهلیز راست                                         

 د( سطح داخلی بطن چپ

 

 کدام یک از عناصر زیر قابل لمس است؟ (Omental foramen)در پایین سوراخ وینسلو  -09
 الف( لوب دمی کبد          

              ب( ورید اجوف پایینی
 ج( دروازه کبدی             

 اول دئودنومد( بخش 
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 کدام یک از عناصر زیر در تشکیل پایه کبد شرکت ندارد؟ -54
 الف( ورید باب                  
 ب( شریان کبدی             

 ج( مجرای کبدی مشترك             
 د( ورید کبدی

 

 شریان رحمی شاخه ای است از شریان: -51

 الف( شریان ایلیاك خارجی
 ب( شریان آئورت

 ایلیاك داخلیج( شریان 
 د( شریان ساکرال میانی

 

 ؟بزرگترین شاخه ی شریان آگزیالری کدام است -52
             سوپریور توراسیکالف( 
 توراکوآکرومیالب( 
         لترال توراسیکج( 
 ساب اسکاپوالریسد( 

 

 کدام عضله زیر کنار داخلی حفره کوبیتال را تشکیل می دهد؟ -53
 الف( براکیورادیالیس           

 ب( سوپیناتور                     
 ج( پروناتورترس            

 د( براکیالیس 

 

 کدام عضله زیر به سطح قدامی تروکانتر بزرگ منتهی می شود؟ -50
 الف( گلوتئوس ماگزیموس        

         ب( اوبتوراتور داخلی
 ج( گلوتئوس مینیموس         

 کوادراتوس فموریسد( 

 

 خارجی ترین عنصر مثلث رانی )اسکارپا( کدام است؟ -55
 الف( عصب فمورال             

 ب( شریان فمورال                
 ج( ورید فمورال               
 د( رینگ فمورال    
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 است؟ لوالیی کدام مورد از مفاصل زیر از نوع -56
 الف( مفصل بین اطلس و آگزیس                                         

     ب( مفصل متاکارپوفاالنژیال
                                                               آرنجج( مفصل 

 د( مفصل آکرومیوکالویکوالر
 

 بافت شناسی

 بافت پوششی دچار اختالل می شود؟در پمفیگوس ولگاریس، کدام اتصال و پروتئین در  -57

 دسموگلین -الف( دسموزوم  

 کادهرین –ب( دسموزوم 

 کلودین –ج( محکم 

 آکلودین –د( محکم 
 

 بجز: ،( در میکروتوبولها سبب همه عوارض زیر می شودDyneinن )یاختالل در بیان پروتئین دینئ -58

 عفونت تنفسیالف( 
 عفونت ادراریب( 

 ج( ناباروری مردان
 اختالل عصبید( 

 

و پروتئینوری داشت. به نظر شما  =FBS 184آقایی چهل ساله با عالیم پرنوشی و پرادرای مراجعه و در آزمایشات اولیه -59

 بروز این عالیم و نشانه ها، ناشی از اختالل در کدام یک از موارد زیر است؟

 لوله پیچیده نزدیکالف( 
 ب( لوله پیچیده دور

 پودوسیت گلومرولج( 
 گلومرولوزا آدرنالد( 
 

شده است. اختالل در جذب این  B12خانمی با تشخیص گاستریت و آنمی پرنیشیوز دچار اختالل در جذب ویتامین  -64

 ویتامین ناشی از کمبود کدام عامل و اختالل عملکرد کدام سلول است؟

 پاریتال –گاسترین الف( 

 آنتروسیت –فاکتور داخلی ب( 

 زیموژن – kج( ویتامین 

 پانت –د( پپسیین 
 

 در صورت اتصال پروتئین موجود در سیتوپالسم سلول به یوبی کوایتین، سرنوشت این پروتئین چه خواهد شد؟ -61

 توسط لیزوزوم داخل سلول هضم می شود.الف( 
 ب( توسط گلژی ترشح می شود.

 در پروتئازوم به پپتیدهای کوچک شکسته می شود.ج( 
 ود.د( در سیتوپالسم پلی مریزه می ش
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 در طی روند تمایز سلولی، کدامیک از تغییرات زیر رخ نمی دهد؟ -62

 Structuralالف( 
 Morphologicalب( 
   Physiologicalج( 
 Biochemicalد( 
 

ساله دچار کبودی و خونریزی زیر پوستی، لق شدگی دندان و ضعف عضالنی شده است. در آزمایشات بیمار  32خانمی  -63

 گزارش شده است. احتماال کدامیک از مکانیسم های زیر سبب بروز این عالیم شده است؟ Cکمبود آهن و ویتامین 

 فیبروز ارگانیالف( 
 ب( کاهش تخریب کالژن

 هیدروکسیالسیون اسید آمینه پرولین و لیزینج( 
 د( کاهش متالوپروتئینازها

 

 درمانگاه مراجعه کرده و تشخیص میاستنیساله ای با ضعف عضالت اندامها، اختالل بینایی و گرفتگی صدا به  20جوان  -60

 گراو برای ایشان محرز شده است. کدامیک از ساختارهای زیر دچار اختالل شده است؟

 الف( چین های اتصالی سارکولما
 ب( وزیکوهای سیناپسی
 ج( تمایز سلول اقماری

 د( اتصاالت منفذدار
 

درمانگاه مراجعه می کند. در آنژیوگرافی عروق کرونر پالک ساله ای با عالیم درد قفسه و تعریق و استفراغ به  65مرد  -65

 انسدادی آترواسکلروتیک در کرونر راست مشاهده می شود. علت بروز این اختالل چیست؟

 الف( آسیب اندوتلیوم 
 ب( تکثیر سلولهای عضله صاف الیه مدیا

 ج( فیبروز اینتیما
 د( فیبروز ادوانتیشیا

 

 ژنتیک

 تولد خطاهای مادرزادی متابولیسم، کدام گزینه صحیح است؟رباره تشخیص پیش از د -66

 برای اکثر خطاهای مادرزادی متابوبیسم امکانی برای تشخیص پیش از تولد در دسترس نمی باشد. الف(
 امکان زودهنگام تری را در مقایسه با روش آمینوسنتز فراهم می نماید. "پرزهای کوریونی"بررسی بر روی ب( 

حسب اندازه کوچک این ژن ها به راحتی امکان  ،تولد خطاهای مادرزادی متابولیسم ثانوی به جهش های ژن های میتوکندریایی ج( تشخیص پیش از
 پذیر است.

حتی در  "پرزهای کوریونی"وسنتز و چه در قالب بررسی نید( در تشخیص خطاهای مادرزادی متابولیسم، بررسی های بیوشیمیایی چه در قالب آم
 نزیم هدف )مورد بررسی( در این سلول ها و بافت ها بروز )بیان( ندارد نیز کمک کننده خواهد بود.شرایطی که آ
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 زمانی ایجاد می شود که: "فتالیس اریتروبالستوزیس"وضعیت  -67

 را داشته باشد. Rh-بوده، ولی سابقه بارداری قبلی با جنین  Rh+که در بارداری فعلی جنین او  Rh+یک مادر الف( 
 را نیز داشته باشد. Rh-می باشد و سابقه بارداری قبلی با جنین  Rh-که در بارداری فعلی جنین او  Rh+یک مادر ب( 
 را داشته باشد. Rh+بوده، ولی سابقه بارداری قبلی با جنین  Rh-که در بارداری فعلی جنین او  Rh-یک مادر ج( 
 را نیز داشته باشد. Rh+بوده و سابقه بارداری قبلی با جنین  Rh+در بارداری فعلی دارای جنین  Rh-یک مادر د( 
 

( کدام یک از گزینه های ذیل صحیح Robertsonian Translocationدرخصوص جابجایی های متقابل کروموزومی ) -68

 است؟
 درگیری شکستگی کروموزومی در یک کروموزوم اتفاق می افتد.الف( 
 می باشد. 00و  22ادل، جابجایی در بازوهای بلند کروموزوم های یکی از اشکال رایج جابجایی متقابل متعب( 

 قابل شناسایی نمی باشد. FISHج( در صورتی که اندازه قطعات مبادله شده یکسان باشد، طی مطالعات جزییات نواربندی کروموزومی یا 
 طی این اختالل، عدد )تعداد( کروموزومی تغییر می یابد.  د(
 

 ( کدام یک از گزینه های ذیل صحیح است؟mRNA Splicing) mRNAدر خصوص فرآیند پیرایش  -69
 این فرایند پیش از فرآیند رونویسی انجام می گردد.الف( 

 مجاور هم قرار می گیرند. mRNAب( اینترون های رمزدار موجود در رونوشت اولیه 
 می گردد. به محل ریبوزوم ها انجام mRNAج( این فرایند پس از حمل 

 اگزون های رمزدار غیرهمجوار مجاور هم قرار می گیرند.د( 
 

( SNP) "چندشکلی های تک نوکلئوتیدی"( بر VNTRs) "تکرارهای پشت سر هم با تعداد متغیر"مزیت استفاده از  -74

 کدام است؟
 sRFLPدر مطالعات اولیه نقشه کشی ژنی برای شناسایی  sVNTRقابلیت استفاده از الف( 

 در جستجوهای ژنومی برای مطالعات پیوستگی در نقشه کشی ناهنجاری های تک ژنی sVNTRب( سهولت استفاده از 
 رخ می دهند. DNAفراوان ترین دو آللی هستند که در نواحی رمزدار و غیر رمزدار  sVNTRج( 
 sSNPدر مقایسه با  sVNTRوجود شمار زیادی از آلل ها برای د( 

 

 سرطان، گزینه صحیح کدام است؟درباره ژنتیک  -71

 الف( سلول های سرطانی نسبت به سلولهای طبیعی پیرامون آن ها معموال دارای تلومرهای کوتاهتری هستند.
 ب( اکثر سرطان ها دارای الگوی وراثتی مشخصی می باشند.

 ج( افزایش متیالسیون در ژن های فرونشاننده تومور یکی از عوامل ایجاد سرطان می باشد.
 د( سن عامل مرتبطی با وقوع سرطان نمی باشد.

 

 صحیح می باشد؟ Xکدامیک از موارد زیر در مورد پدیده غیرفعال شدن کروموزوم  -72

 بارداری رخ می دهد. 26تا  25در اوایل نمو و تکوین، در حدود روزهای  Xالف( فرایند غیرفعال شدن 
 تد.بصورت غیرتصادفی اتفاق می اف Xب( فرایند غیرفعال شدن 

 ج( این پدیده در مردان رخ نمی دهد.
 منشا گرفته از پدر همیشه غیرفعال می شود. Xد( در این پدیده کروموزوم 
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مفهوم فارماکوژنتیک و بررسی ژنتیکی فرد در مورد تجویز یا عدم تجویز کدامیک از داروهای ذیل )با توجه به بیماری  -73

 موضوعیت و صحت دارد؟معرفی شده جهت استفاده درمانی از آن دارو( ، 

 در درمان سرطان روده بزرگ Herceptinداروی الف( 
 HIVدر درمان  Abacavirداروی ب( 

 (NSCLCsدر درمان سرطانهای سلول غیر کوچک ریه ) Irinotecanج( داروی 
 در درمان افزایش انعقادپذیری خون Gleevecد( داروی 
 

 اتوزومال غالب می باشد؟کدامیک از مشخصه های اصلی الگوی وراثتی  -70

 اغلب موارد بیماری در اثر جهش های جدید ایجاد می گردد.الف( 
 ب( ویژگیهای بالینی بیماری در همه مبتالیان کامال یکسان است.

 انتقال بیماری از مذکر به مذکر )پدر به پسر( محتمل است.ج( 
 می باشد. %05د( احتمال ابتال فرزندان فرد مبتال 

 

 وینبرگ کدام گزینه صحیح است؟ –درباره اصل هاردی  -75

 گزینش )انتخاب( صورت گیرد. ،اعتبار این اصل منوط به این شرط است که به نفع یا برعلیه ژنوتیپ خاصیالف( 
 ی را متوجه اصل مذکور نمی کند.ض( نقGene flow) "جریان ژنی"ب( وجود مهاجرت و 

 است که جهش جدیدی رخ ندهد.اعتبار این اصل مبتنی بر این فرض ج( 
 می روند. رد( آمیزشهای تصادفی یکی از دالیل نقض این اصل به شما

 

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

  ساله ای با تنگی نفس، سرفه های خشک و خس خس سینه به اورژانس بیمارستان منتقل می گردد. پدر و مادر  12دختر

او بیان می کنند که قبال دو بار این حمالت تکرار شده است که حمله اول شدت کمتری داشته است. بعد از انجام اقدامات 

یص اولیه آسم به منظور بررسی های بیشتر، بستری می گردد. در درمانی اولیه و بهبود وضعیت تنفس، بیمار با تشخ

دو برابر حد نرمال گزارش شده است. برای بیمار تست اسپیرومتری و تست پوستی  IgEآزمایش های سرمی بیمار، 

آلرژی انجام می شود که در پاسخ به یکی از گونه های گیاهی شایع در محل سکونت بیمار، تورم و قرمزی در پوست 

 ظاهر می گردد. 

زیر  کدام یک از تغییرات ار آسم داشته باشد،راه های هوایی بیمار نمونه گرفت و بیم در صورتی که بتوان از غدد لنفاوی -76

 ؟نمی گرددمشاهده  نمونهدر 
 (Light zoneبا میل پیوندی باال در ناحیه روشن ) IgEتولید کننده  Bگزینش لنفوسیت های  الف(

 ( Dark zoneدر ناحیه تاریک ) Bب( تکثیر لنفوسیت های 
 (Light zoneدر ناحیه روشن ) IgEج( تغییر ایزوتایپ به 

 (Light zoneهایپرموتاسیون سوماتیک در ناحیه روشن )د( 
 
 
 

M
مرکز مشاوره همراه تحصیلی



 7931خرداد ماه  –آزمون لیسانس به پزشکی 
 

16 

 

 نشانگر کدامیک از انواع پاسخ های ایمنی اکتسابی و مکانیسم ایجاد آن است؟ ،به نظر شما تورم و قرمزی پوست -77
 و حساس شدن بازوفیل ها در گره های لنفاوی Bتوسط لنفوسیت های  IgEاولیه، تولید الف( 
 سطح ماست سل های پوست IgE( مولکول FcR) Fcثانویه، اتصال متقاطع پذیرنده ب( 

 ج( اولیه، فراخوانده شدن ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها به رگ های خونی ناحیه تزریق آلرژن
 ها و تنگی عروق خونی در ناحیه پوستی د( ثانویه، آزاد شدن محتویات گرانولی ماست سل

 

معمول اندازه گیری این ایمونوگلوبولین استفاده کرده  تکنیک ، از کدامسرم بیمار IgEسنجش مسئول آزمایشگاه برای  -78

 است؟
 ایمونوهیستوشیمیالف( 

 ب( وسترن بالتینگ
 االیزاج( 

 د( دیفیوژن دوگانه
 

 :بجزرویکردهای زیر در درمان بیمار مورد نظر صحیح است،  -79
 گیاهان جلوگیری از تماس با گردهکاهش دگرانوالسیون ماست سلها از طریق الف( 
 از راه ایمونو تراپی با آلرژن گرده گیاهان Th27تحریک تولید سلول های ب( 

 ج( مهار پاسخ های ایمنی مرحله دیررس از راه تجویز کورتیکواستروئیدها
 د( شل شدن عضالت صاف راه های هوایی از راه تجویز آنتاگونیست های لکوترین ها

 

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

  گزارش های رسیده به مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، حاکی از همه گیری یک بیماری تب دار در چند

ستفراغ امنطقه روستایی کشور می باشد. بیماری عمدتاً در مردان بالغ گزارش شده و عالوه بر تب، ضایعات پوستی، تهوع، 

و درد عضالنی را نیز به همراه دارد. تست های آزمایشگاهی برای عفونت های ویروسی و باکتریایی معمول منفی بوده 

است. بررسی ضایعات پوستی نشان دهنده آسیب سلول های اندوتلیال همراه با تجمع لنفوسیتی گسترده در اطراف عروق 

، یک گروه از پزشکان سه درمان آزمایشی زیر را برای بیماران آغاز می باشد. با توجه به مشخص نبودن علت بیماری

 کرده اند.

 درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف .1درمان 

 درمان با آنتی سرم گرفته شده از افرادی که از بیماری بهبود یافته اند. .2درمان 

 Tدرمان با یک داروی محرک سلول های  .3درمان 

 موثر نبوده است. 2باعث کاهش شدت عالئم بیماری شده است اما درمان شماره  3و  1درمان با موارد 
 

با توجه به اطالعات موجود و قبل از آنکه جواب دیگر آزمایشات ویروسی و باکتریایی آماده شود، کدام یک از موارد زیر  -84

 می تواند عامل احتمالی بیماری محسوب گردد؟
 اندوتلیالعفونت باکتریایی سلول های الف(

 ب( تب ویروسی خون ریزی دهنده
 ج( عفونت با باکتری های تولید کننده توکسین

 د( التهاب عروقی اتوایمیون به دنبال عفونت
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 برای تشخیص زودهنگام عفونت با میکروب کدام یک از موارد زیر را انتخاب می کنید؟ -81
 با استفاده از ایمونوفلورسانس غیرمستقیم IgGتعیین سطح الف( 

 با استفاده از ایمونوفلورسانس مستقیم IgMب( تعیین سطح 
 با استفاده از ایمونوفلورسانس مستقیم IgGج( تعیین سطح 

 با استفاده از ایمونوفلورسانس غیرمستقیم IgMتعیین سطح د( 
 

 گروه دیگر سرم، پژوهشگران به یک گروه از بیماران سرم افراد بهبود یافته و به یک 2جهت بررسی تاثیر درمان شماره  -82

( را در افراد تعیین کرده اند. بهترین نوع آزمون آماری 14تا  1معمولی تزریق کرده اند و سپس شدت عالئم بیماری )با نمره 

 برای تعیین معنادار بودن اثر درمان، کدام مورد زیر است؟
 معادالت رگرسیونالف( 

 ب( آزمون همبستگی
 آزمون های مقایسه میانگینج( 

 های نرمالیتی د( آزمون
 

 : بجزگزینه های ذیل در خصوص عملکرد اینترفرون گاما صحیح هستند،  -83
 IgEالف( تحریک تولید 
 Th2ب( تحریک تمایز 

 تحریک تولید واسطه های فعال اکسیژن توسط فاگوسیت ها ج( 
 د( دفاع علیه باکتری های داخل سلولی

 

 پیوند صحیح است؟کدام مکانیسم در مورد عرضه مستقیم آنتی ژن در رد  -80
 دهنده پیوند را شناسایی می کنند. MHCگیرنده پیوند،  Tالف( لنفوسیت های 
 دهنده پیوند را شناسایی می کنند. MHCدهنده پیوند،  Tب( لنفوسیت های 
 گیرنده پیوند را شناسایی می کنند. MHCگیرنده پیوند،  Tج( لنفوسیت های 

 یرنده پیوند را شناسایی می کنند.گ MHCدهنده پیوند،  Tالف( لنفوسیت های 
 

 ( صحیح است؟IgM) Mکدام گزینه در مورد ایمونوگلوبولین  -85
 توانایی فعال کردن کمپلمان را ندارد.الف( 

 ب( دارای ساب تایپ های مختلف است.
 عمدتاً اولین آنتی بادی تولید شده بعد از تماس میکروبی است.ج( 

 د( از جفت عبور می کند.
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 شیمی عمومی  
 گرم سدیم با تعداد مولکول های چند گرم اکسیژن برابر می باشد ؟ 06تعداد اتم های  -86

23= Na            32=2O  

 46( الف
 30( ب
 03( ج
 64( د
 

 با چند میلی لیتر سود یک نرمال خنثی می شود؟ 0SO2H  موالر  0/4میلی لیتر محلول  54 -87

 02الف( 
 22ب( 
 42ج( 
 82د( 

 

 فرایند یونش به منظور ایجاد کاتیون، کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟در یک  -88

 ∆ H> 0الف
 ∆ H< 0ب( 
 ∆ H= 0ج( 
 قابل پیش بینی نمی باشد.د( 
 

باشد میزان اسید   2×14 -2تهیه شده است، اگر ثابت یونش اسید برابر 2برابر با    pHمحلولی با  HAاز اسید ضعیف  -89

 موالر است؟ تفکیک نشده در محلول چند

   5×22 -5الف( 
  5×22 -3ب( 
   0×22 -3ج( 
   0×22 -5د( 
 

 شیمی آلی  
 مشتقات اسیدی زیر از بقیه ترکیبات پایدارتر می باشد؟  کدامیک از -94
 لف( آمید ا

 اسیل کلریدب( 
 انیدریدج( 
 استر د( 
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 ؟باشد، کدام مورد مربوط به یک ماده آروماتیک استمستقر درون حلقه ای می ( חاعداد زیر بیانگر تعداد الکترونهای پی ) -91
 8الف( 
 22ب( 
 20ج( 
 26د(
 

 ؟تعداد استرئوایزومرهای گلوکز کدامیک از موارد زیر می باشد -92
 4الف( 
 8ب( 
 26ج( 
 30د(
 

93- max λ ؟رکیب  از سایر ترکیبات بیشتر استکدام ت 
 پروپان الف( 
 پروپلینب( 
 بوتادی انج( 
 استیلند( 
 

 

 پزشکیفیزیک 

 آشکارسازی امواج فراصوت در بدن انسان بر اساس: -90

 الف( بازتابش امواج فراصوتی ناشی از اختالف چگالی و سرعت امواج فراصوت در دو بافت مجاور هم می باشد.
 ب( پراکندگی امواج فراصوتی ناشی از یکسان بودن ساختار بافت می باشد.

 های بدن است. بافتج( قطبش امواج فراصوت به علت ساختار قطبشی 
 د( تداخل مخرب امواج فراصوت ناشی از اختالف فاز امواج عبوری می باشد.

 

 . در مورد امواج فراصوت، هنگام بررسی اعضای عمقی بدن... -95

 اختالف امپدانس در بافت مجاور منفی می شود.الف( 
 ب( از امواج فراصوت با فرکانس بیشتر استفاده می شود.

 دو بافت مجاور افزایش می یابد.ج( اختالف امپدانس 
 از امواج فراصوت با فرکانس کمتر استفاده می شود.د( 

 

در هنگام تشکیل تصویر رادیولوژی، کدامیک از برهم کنش های پرتوایکس با بافت منجر به ایجاد کنتراست طبیعی بافت  -96

 می شود؟

 کمپتونالف( 
 فوتوالکتریکب( 

 ج( تامسون
 د( رایله
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روبروی هم بطور همزمان  توزیع شده در بدن انسان توسط دو آشکارساز های ساطع شده از مواد رادیواکتیو اگر فوتون -97

 یک از فرایندهای مربوط به مواد رادیواکتیو اتفاق افتاده است؟ ، کدامثبت شوند

 تولید جفتالف( 
 ب( تابش بتای منفی

 تابش پوزیترونج( 
 د(کمپتون

 

از  ، کدامیکفید اشعه ایکس به گیرنده می رسندپرتوهای پراکنده شده در بدن و غیر مدر بحث رادیولوژی بخشی از  -98

 های زیر منجر به حذف این گونه پرتوها می گردد؟ روش

 الف( استفاده از گرید
 ب( تزریق ماده حاجب

 ج( افزایش انرژی پرتو ایکس
 د( افزایش عدد اتمی ماده هدف

 

 پزشکی ..... است که اگر ناظر بر مکان معین قرار بگیرد تصویر جسم ....... .های بکار رفته در چشم  اساس عدسی -99

 عدسی محدب مستقیم و جلوی عدسی تشکیل می شود.الف( 
 منشور، به سمت راس منشور جابجا می شود.ب( 

 ج( عدسی مقعر ، معکوس در پشت عدسی تشکیل می شود.
 شود.د( عدسی استوانه ای ، عمود بر محور نوری تشکیل می 

 

 عدسی چشم انسان از نوع  ............ . -144

 عدسی آستیگمات است که شامل دو سطح انحنای متفاوت است.الف( 
 ب( عدسی نازك است که فاصله ای بین دو سطح انحنای آن در محاسبه بزرگنمایی و طول کانونی قابل صرفنظر کردن می باشد.

 و یک شعاع انحنا می باشد.ج( عدسی استوانه ای است که حاوی یک محور اپتیکی 
 عدسی ضخیم می باشد که فاصله ای بین دو سطح انحنای آن در محاسبه بزرگنمایی و طول کانونی قابل مالحظه می باشد.د( 

 

 تفکر نقاد
در جامعه مدرن بسیاری از مردم در معرض افسردگی هستند. این بیماری را می توان با داروهایی مانند فلوکستین که  -141

شیمیایی مغز را تغییر می دهند، درمان کرد. با این حال فرد می تواند تحت روان درمانی هم قرار گیرد که شامل تعادل 

صحبت کردن درباره مشکالت با فردی آموزش دیده و همدل است که کمک می کند چارچوب ذهن بیمار مثبت تر شود. 

 کدام یک از موارد زیر یک پیش فرض پشت استدالل باال است؟
 ف( اگر مشاور آموزش دیده و همدل باشد روان درمانی در درمان افسردگی موثرتر از دارو است.ال

 ب( روان درمانی تعادل شیمیایی مغز فرد را تغییر نمی دهد.
 ج( روان درمانی نمی تواند با درمان دارویی همراه باشد.

 د( افسردگی ناشی از سرعت زندگی مدرن است.
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 مشخص کنید به ترتیب کدام یک استدالل و کدام یک تبیین است؟از بین موارد زیر  -142

i .  دیابت نوع یک به علت ویروسها ایجاد می شود.ویروسهایی که با التهاب لوزالمعده باعث کاهش ترشح انسولین می

 شوند.

ii . حمله کنند و با حجامت بروز دیابت کم می شود چون حجامت سلولهای ایمنی را تحریک می کند تا به ویروسها

 لوزالمعده سالم بماند.

iii . .چربی خون باال باعث می شود مقداری از آن در عروق رسوب می کند به این خاطر شما سکته کرده اید 

iv .  به دو دلیل شما مبتال به دیابت هستید چون قند خون شما در آزمایش باالست و دچار کاهش وزن همراه با افزایش

 اشتها شده اید.
 تبیین –استدالل  –استدالل  –استدالل الف( 

 تبیین –تبیین  –استدالل  –ب( استدالل 

 استدالل –استدالل  –تبیین  –ج( تبیین 

 استدالل –تبیین  –تبیین  –د( تبیین 
 

ن داده است که ورزش شدید در واقع در حالی که مزایای قلبی عروقی ورزش به خوبی شناخته شده، مطالعات نشا -143

آسیب زننده به سیستم ایمنی بدن است. ورزشکاران هر چند آمادگی جسمانی دارند، به شدت حساس به سرماخوردگی و 

آنفوالنزا هستند. به عالوه ورزشکاران زیادی هستند که با وجود رژیم های غذایی سالم و آمادگی جسمانی خوب، در سنین 

ت. یک سیستم ایمنی سالم بهترین راه برای پیشگیری از سرطان اس پایین مبتال به سرطان می شوند. پزشکان معتقدند که

 بنابراین، برای افزایش شانس یک زندگی طوالنی، حفظ آمادگی جسمانی چندان توصیه نمی شود. 

 کدام یک از موارد زیر، نقص استدالل باال را مشخص می کند؟ )با پذیرفتن آن استدالل باال معتبر می شود.(
 وجود ندارد یا شواهد کمی وجود دارد که بین ورزش شدید و سیستم ایمنی بدن ارتباطی وجود داشته باشد.الف( شواهدی 

 استفاده از داروهای ارتقادهنده کارآمدی ورزشی ب( ممکن است دالیل دیگری برای سرطان در میان افراد ورزشی وجود داشته باشد، مثالً
 سالم از ابتال به سرطان در کسی جلوگیری کند.ج( هیچ تضمینی وجود ندارد که سیستم ایمنی 

ایین از پ ی باشد که بخاطر سرطان در سنیند( ممکن است زندگی هایی که با سطوح باالی آمادگی جسمانی طوالنی شده اند بیشتر از زندگی های
 دست رفته اند.

 

، حالت هیجانی و شفافیت این درباره حافظه فالش می توان گفت به مرور زمان دقت و پیوستگی این خاطرات .... -140

 خاطرات .....، و سطح اعتماد به این خاطرات ..... .

 الف( کاهش می یابد، کاهش می یابد، ثابت می ماند.
 ب( کاهش می یابد، ثابت می ماند، کاهش می یابد.

 ج( کاهش می یابد، ثابت می ماند، ثابت می ماند.
 .د( ثابت می ماند، کاهش می یابد، ثابت می ماند

 
 
 
 

M
مرکز مشاوره همراه تحصیلی



 7931خرداد ماه  –آزمون لیسانس به پزشکی 
 

22 

 

اگر یک همبرگر فست فود را بیرون از یخچال بگذارید برای ماه ها سالم می ماند چون همبرگر  "در خبری آمده است:  -145

 با توجه به توضیحی "فست فودی آنقدر مواد مصنوعی و نگهدارنده دارد که بر خالف یک غذای معمولی فاسد نمی شود.

 باال چه نوع خطایی رخ داده است؟که در زیر آمده است مشخص کنید در استنباط 

ساده ترین آزمایش که برای بررسی چنین ادعایی، خریدن یک تکه گوشت خالص ، پختن و بیرون از یخچال گذاشتن آن 

است تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. یک آزمایش خوب همچنین این گوشت پخته شده را با یک همبرگر فست فود مقایسه 

مت، مدت زمان پخت، گذاشتن همبرگر یا گوشت داخل نان و اینکه آیا مواد پخته شده در یک ظرف و متغیرهایی مانند ضخا

چه  –بسته بوده اند یا نه را کنترل می کند. وقتی چنین مقایسه هایی را انجام بدهیم متوجه می شویم که هر نوع همبرگر 

اسد می نه ف –ی بدون پوشش یا حتی نان باشد اگر کامل پخته شده باشد، به ویژه وقت –گوشت خالص و چه فست فودی 

شود و نه کپک می زند. دلیل این موضوع نبود آب است؛ گوشتی که کامال پخته شده باشد و آب خود را از دست داده باشد 

فاسد نمی شود. در حالی که اگر گوشت یا همبرگر را در شرایط مرطوب یا در یک ظرف بسته نگه داریم که مانع از خروج 

 وبت می شود هم گوشت  و هم همبرگر فست فودی کپک زده و فاسد می شوند.رط
 الف( سوگیری همانندی 

 ب( سوگیری تجانس 
 ج( سوگیری اثر مواجهه

 د( سوگیری مثال
 

پزشکان با اینکه درباره عالیم بیماران خود با حساسیت خطرناک ترین تشخیص های افتراقی را مطرح و بررسی می  -146

ها عالیم خود را با دیدی خوش بینانه تفسیر می کنند . همین باعث می شود که در مورد خودشان دیرتر کنند ، گاهی وقت 

به بیماریهای خطرناک مشکوک شوند و دیرتر جهت بررسی آ ن ها اقدام کنند . به همین علت ممکن است بشنویم یک 

له پیشرفته ای تشخیص داده است . متخصص گوارش سرطان کولون یا یک متخصص زنان سرطان رحم خود را در مرح

 ؟ ثر کدام سوگیری ذهن ما ایجاد شوداین خطا میتواند در ا

 الف( سوگیری اسناد
 ب( سوگیری دفاع از انتخاب

 ج( سوگیری آرزو اندیشی 
 د( سوگیری دسترس پذیری

 

است که مردم تصور واقعه اخیر مرگ کارگردانی که ادعا شده بود بخاطر خطای پزشکی در گذشته است باعث شده  -147

کنند خطای پزشکی فراگیر و متداول است. اینکه وی کارگردانی مشهور و محبوب برای مردم و اصحاب سینما بود باعث 

شد رسانه ها بطور مکرر بحث ها درباره احتمال خطای پزشکی درباره وی را روایت کنند. این فضای هیجانی باعث شده 

وقع مرجعه به پزشکان قبل از هرچیزی امکان خطای پزشکی و ترس از آن به ذهنشان است اعتماد مردم خدشه دار شده و م

 خطور کند.

 تعبیر باال را با کدام ویژگی ذهنی می توان بهتر تبیین کرد؟
 الف( سوگیری همانندی

 ب( سوگیری مرجع گیری
 ج( سوگیری تایید

 د( سوگیری دسترس پذیری
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ری در یو، تاثی –سی  –بر اساس نتایج یکی از مطالعات انجام شده، افزایش تعداد ویزیت های بیماران بستری در آی  -148

بهبود پیش آگهی آنها نداشته است که می تواند نشانگر تاثیرپذیری ویزیت های بعدی از ویزیت اولیه باشد. همچنین دیده 

ر سیر بررسی های تشخیصی به دست می آید و در راستای تایید اطالعات شده پزشکان معموال آن دسته از نتایجی را که د

اولیه نیست نادیده می گیرند  و همچنان در اطالعات اولیه گیر می کنند. حتی وقتی به اشتباه نوشته شده بوده که بیمار کیس 

 شناخته شده ایکس است، هر عالمت و نشانه ای با آن سنجیده شده و به آن شک نشده است.

 خطای فوق را با چه عنوانی بهتر می توان توضیح داد؟
 الف( مرجع گیری یا لنگراندازی

 ب( ادامه تعهد
 ج( سوگیری تایید

 د( قاعده اکتشافی تالش
 

 پاسخ دهید. 111تا  149با توجه به سناریوی زیر به سواالت 

  تا زمانی که این برنامه بیخود فلوئور زنی آغاز نشده بود من از سالمتی خوبی برخوردار بودم، در ظرف چند هفته، هر

روز یا یک روز در میان ناراحتی های معده بر من عارض شده است. در ظرف سه ماه دل دردهای شدید معده بر من 

یماری زخم اثنی عشر دچار شده ام. البته پزشک مستولی شدند. به پزشک مراجعه کردم ، مشخص شد که به ب

موفق به درمان من شد اما من فهمیدم باید چه کار کنم. شروع کردم به خوردن آب معدنی، همین کاری که که حاال 

هم می کنم. این کار را دوسال پیش شروع کردم و از آن زمان تا به حال مشکلی نداشته ام. خب این موضوع نشان 

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

 ادعای اصلی متن کدام است؟ -149

 الف( فلوئور زنی به آب تا حدی خطرناك است.
 ب( به بیماری زخم اثنی عشر دچار شده ام.

 ج( من فهمیدم باید چه کار کنم.
 د( شروع کردم به خوردن آب معدنی

 

 دلیل اصلی حمایت کننده از ادعای فوق کدام است؟ -114

 الف( گفته پزشک
 ب( ناراحتی معده بعد از فلور زنی

 ج( پاسخ زخم اثنی عشر به درمان دارویی پزشک
 د( عدم عود مشکل معده بعد از مصرف آب معدنی

 

 در حمایت کدام ادعا از روش علمی استفاده شده است؟ -111

 الف( فلوئور زنی به آب تا حدی خطرناك است.
 ب( من فهمیدم باید چه کار کنم.

 معدنی برای زخم اثنی عشر مفید است. ج( آب
 د( هیچکدام
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112-  :A چرا قانون سقف پرداخت دولتی به کارمندان دولت در خصوص پزشکان دولتی رعایت نشده است؟ 

:B   چون آن ها با بقیه کارمندان دولت تفاوت دارند چون آنها با ایجاد کردن درآمد برای سیستم، بخشی از درآمد به

 عنوان کارانه به خودشان بازمی گردد.

:A  پس با این حساب مهندسان کشف و استخراج نفت هم باید بتوانند مدعی شوند که سهمی از ثروت عظیم نفت

 س حق دارند بخشی از آن را به عنوان کارانه بردارند و از قانون مستثنی شوند.را آنان تولید می کنند پ

:B شما بگویید باید دل جامعه پزشکی به چه چیزی خوش باشد؟ چه کسی سر مرزها به مردم خدمت می دهد؟ 

:A .. د. فرالبته که غیر از پزشکان مشاغل دیگری هم سر مرزها مشغول خدمت هستند مثل نیروهای انتظامی و 

B دچار چه مغالطه ای شده است؟ 
 الف( مغالطه اسکاتلندی واقعی

 ب( مغالطه دوگانگی کاذب
 ج( مغالطه تبعیض طلبی

 د( مغالطه جابجایی بار اثبات

 

 کار محل درمانگاه به سکته قلبی به مبتال بیمار 5 هفته در متوسط بطور و هستید عمومی پزشک یک شما کنید فرض -113

 آخر به که ههرچ. ایدنداشته باشد سکته قلبی به مبتال که بیماری هیچ هنوز شما و است هفته آخر حاال. کندمی مراجعه شما

 کنیدمی فکر که دلیل این به رود،می باالتر دهیدمی سکته قلبی به خود ذهن در که ایاولیه احتمال شوید،می نزدیک هفته

 در بیمار 5 تعادل ات باشید داشته سکته قلبی به مبتال بیماران از بیشتری نسبت قاعدتاً هفته، از باقیمانده روزهای در باید

 .شود حفظ هفته

 در این تعبیر چه خطایی وجود دارد؟
 الف( مغالطه تطبیق واپس نگر

 ب( اثر فورر
 ج( مغالطه قمارباز

 د( نادیده گرفتن نرخ پایه
 

 است؟ اشتباه صورت گرفته در کدام یک از موارد زیر متفاوت از دیگری -110

الف( کلوین که فیزیک دان بزرگی بود درباره زمین شناسی هم نظراتی داشت که فکر میکرد نظرات صائبی هستند اما زمین شناسان معتقدند آن 
 نظرات اصال موجه نیستند.

ان  وثر واقع شوند حتی وقتیب( بازیگران و بازیکنان مشهور وقتی از یک کاندیدا حمایت کنند باعث می شوند در گرایش مردم به آن کاندیدا م
 سلبریتی ها هیچ تخصصی در امور سیاسی ندارند.

ج( مخالفان واکسیناسیون می گویند چه کسانی مخالف زیر سوال بردن ایده واکسیناسیون هستند؟ واکسیناسیون ایده پزشکان و متخصصان علوم 
 گونه ممکن است آنها بگویند ایده واکسیناسیون از ابتدا غلط بوده است.زیست پزشکی است که خود را  کارشناس و مرجع سالمت جامعه میدانند. چ

 د( وقتی یک نفر در زمینه ای صاحب نظر است مردم در همه زمینه های دیگر نیز مرجعیت او را می پذیرند.
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محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق  "در گزارش یک خبر علمی در اخبار تلویزیون  مجری گزارش می کند که  -115

در پخش مصاحبه ای که با پژوهشگر مربوطه انجام شده است وی بیان می کند که  "به کشف داروی سرطان شده اند.

مطرح کننده مکانیسم جدیدی برای نامیرایی سلولهای  یافته هایی در بررسی سلولهای سرطانی در آزمایشگاه داشته که"

 . در این مورد چه خطایی در روایت رسانه ای علم دیده می شود؟"سرطانی است

 الف( خلط پژوهش اکتشافی و مشاهده ای با پژوهش تجربی و تاییدی 
 ب( طرح اخبار تایید نشده و شتاب زده

 پژوهش اکتشافی و مشاهده ایج( خلط پژوهش مبتنی بر گمانه زنی و تاییدی با 
 د( طرح اخبار جذابی که در آن فردی یکه و تنها باورهای متعارف علمی را به مبارزه طلبیده است.

 

افرادی که دچار توهم هستند، هر زمانی که برای اثبات نظریه توطئه دچار کمبود مدارک یا شواهد باشند آن را به این  -116

وطئه پردازان تاند. بنابراین، نظریهگران از بین رفته یا پنهان شدهتوسط توطئهصورت توجیه می کنند که این مدارک 

 توانند وجود هر مدرک ناسازگار یا فقدان هر مدرکی برای نظریۀ خودشان را با ارجاع به خود توطئه توضیح بدهند. می

 از متن باال بر می آید که این افراد در چه تله ی شناختی گرفتار هستند؟
 مغالطه مصادره به مطلوبالف( 

 ب( ادعای ابطال ناپذیر
 ج( ادعای غیر تجربی 

 د( همه موارد

 

با وجودی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق کارشناسان قبول دارند که  ویتامین دی در رزیم غذایی ایرانی ها کم است و  -117

مانند آرد یا شیر را با ویتامین دی غنی الزم است مردم را تشویق به مصرف مکمل های ویتامین دی کنیم یا مواد غذایی 

کنیم، گروهی نیز در حالیکه نه کارشناس هستند و نه منطق قابل دفاعی دارند در  مجله های زرد و شبکه های اجتماعی و 

کانالهای غیر علمی با آن مخالفت می کنند. بطوری که مردم عادی تصور می کنند این توصیه مورد اجماع جامعه علمی 

 این پدیده را .... می نامند.نیست. 

 الف( مغالطه توسل به مرجع

 ب( سو استفاده از مغالطه توسل به مرجع

 ج( تعادل کاذب

 د( مناقشه ساختگی 

 

 درباره کدام یک از موارد زیر پدیده ایجاد تعادل کاذب در روایت رسانه صدق می کند؟ -118

 الف( رسانه ای مناظره موافقان و مخالفان یک کاندیدای ریاست جمهوری با یکدیگر داشته اند را پوشش می دهد. 

 ب( رسانه ای نظر طرفین مناقشه آزاد بودن اسلحه مجوز دار برای شهروندان یک کشور را بطور برابر گزارش می کند.

 واکسیناسیون را برگزار می کند.  ج( رسانه ای یک مناظره علمی بین یک مخالف و یک موافق 

 د( رسانه ای در یک میزگرد از موافق و مخالف آموزش نظریه تکامل به جای نظریه آفرینش در مدارس دعوت کرده است.
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ین شده تاممی کنند. وقتی شواهد و مدارک خواسته انکارگرایان به صورت مداوم شواهد بیشتری برای یک ادعا طلب -119

وری شود بطدهد و خواستار شواهد و مدارک بیشتری میانکارگرا شرایط و معیارهای پذیرش ادعا را تغییر میشود، فرد می

که هیچ مدرکی نتواند اورا قانع کند که از انکار آنچه دوست ندارد باور کند دست بردارد. مطلب فوق بیان می کند که 

 انکارگرایان مرتکب چه مغالطه ای هستند؟

 ب لغزانالف( مغالطه شی

 ب( مغالطه تغییر قیود 

 ج( مغالطه تبعیض طلبی 

 د( مغالطه توسل به جهل

 

 ؟نیست ،کدام یک از موارد زیر جز خطاهای فکری که انکارگرایان مرتکب آنها می شوند -124

 الف( مغالطه توسل به جهل و مغالطه تغییر قیود

 متخصصانب( تقاضای غیرمنطقی برای جزئیات و سو استفاده از اختالف نظر 

 ج( محدود کردن امکان فرضیه سنجی و ابطال پذیری علم به آزمودن آزمایشگاهی و سواستفاده از اشتباهات علمی

 د( نظریه توطئه و یکی گرفتن همبستگی با علیت 

 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر درباره روش تجزیه و تحلیل بیز صحیح  -121
یزان اطمینان ما به یک باور باید با قدرت و دقت داده های جدیدی که دریافت می کنیم تغییر الف( روشی در تحلیل آماری است که براساس آن م

 کند نه اطمینان قبلی که به آن باور داشته ایم. 
 گیریم تا به بهترین جواب ممکن برای هر سوال برسیم.ب( در این روش همه دانش موجود را در نظر می

 کنیم.روزرسانی میهای جدید بهیرقطعی خود را همراه با دریافت دادهطور مدوام نتایج غج( در این روش به

 د( این روش ما را متقاعد می سازد که نادیده گرفتن نرخ پایه باعث اشتباه ما در تخمین احتماالت پس از دریافت داده های جدید می شود.

 

اعده نظریه ها نداشته باشیم، می توانیم از یک قاگر بیش از یک نظریه داشته باشیم و هیچ راه تجربی برای تفکیک این  -122

 تجربی فلسفی به نام تیغ اوکام استفاده کنیم. این قاعده از ما می خواهد نظریه ای را انتخاب کنیم که ...

 الف( بتواند داده های بیشتری را تبیین کند.
 ب( پیش فرض های کمتری داشته باشد

 ید شود.ج( بتواند باعث شکل گیری یک پارادایم جد
 د( ابطال پذیر باشد.

 

 :بجز ،همه موارد زیر از نشانه های احتمال علم کاذب است -123

 الف( استناد به بهبودی های موردی )جهت نسخه کردن مداخله درمانی(
 ب( توسل به احساسات بجای استدالل علمی

 ج( حالت خصمانه در پاسخ به انتقادهای علمی
 د( تمرکز بر ناهنجاریهای علم
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 کدامیک از عبارات زیر معطوف به امور واقع است؟ -120

 الف( داروهای گیاهی نسبت به انواع شیمیایی با بدن سازگاری بیشتری دارند.
 سال باعث سرطان کبد می شود. 5ب( مصرف گل گاوزبان بیش از 

 ج( نسخه کردن دارویی که اثرش به طور علمی بررسی نشده اساسا غیراخالقیست.
 نی به بیمار در مورد دارویی که اثرش به روش علمی بررسی نشده، غیراخالقیست.د( عدم اطالع رسا

 

 40/4برابر با  Pنسبت به رژیم غذایی مدیترانه ای با ارزش  Xیک مطالعه تجربی یک سوکور نشان می دهد که داروی  -125

به لحاظ آماری معنادار تلقی می شود( در درمان چاقی موثرتر است. کدامیک از موارد زیر صحیح  4/ 45کمتر ار  P)ارزش 

 است؟
 الف( از آنجا که مطالعه معناداری آماری را نشان می دهد دارو موثر است و نتایج درست است.

 شانس یا خطا این نتایج و معنا داری دیده شده باشد. ب( اگر اندازه اثر خیلی کوچک باشد احتمال بیشتری وجود دارد که بخاطر
 ج( چون مطالعه یک سو کور است احتمال سوگیری و خطای تصادفی کم است و اندازه اثر مهم نیست.

 د( چون مطالعه تجربی است و معنا داری آماری نشان می دهد نرخ ترك پژوهش اهمیتی ندارد.
 

 روان شناسی و جامعه شناسی

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

  فرض کنید مادری کودک خود را به علت بیماری چند بار به بیمارستان می برد، هر بار یک پرستار سفیدپوش آمپولی به او

 تزریق می کند. این کار موجب شده است کودک از هر فرد سفیدپوشی بترسد.

 محرک غیرشرطی کدام است؟در این سناریو  -126

 آمپول الف(
 ب( بیمارستان

 ج( پرستار
 د( لباس سفید

 

 محرک شرطی در مثال فوق کدام است؟ -127
 پرستار سفیدپوش الف( 
 آمپولب( 

 کودگ ج( مادر
 د( بیمارستان

 

 ترس از هر فرد سفیدپوشی که در کودک اتفاق افتاده است چه پدیده ای نام دارد؟ -128
 الف( تمیز محرك

 خودبخودی ب( بهبود
 ج( تعمیم محرك
 د( یادگیری پنهان
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اگر کودک چند بار با افراد سفید پوش تماس داشته باشد و از آمپول خبری نباشد ترس او از بین خواهد رفت. این پدیده  -129

 چه نامیده می شود؟
 الف( تعمیم محرك

 ب( بهبود خودبخودی
 ج( تمیز محرك

 د( خاموش سازی
 

 انجام می شود؟یادگیری مشاهده ای چگونه  -134
 الف( درونی سازی باورها

 ب( عینی کردن مسائل ذهنی
 ج( شرطی شدن کنشگر
 د( الگوبرداری از دیگران

 

 در کدامیک از مراحل رشد شناختی نوجوان می تواند درباره مسائلی چون هندسه فضایی و حقوق بشر بحث کند؟ -131
 الف( پیش عملیاتی
 ب( عملیات صوری

 حرکتی-ج( حسی
 ینید( عملیات ع

 

 کدام یک از انواع حافظه، خاطره تجربه های شخصی است؟ -132
 الف( معنایی

 ب( عملی
 ج( رویدادی

 د( کوتاه مدت
 

 کودکی که برای جبران اشتباه خود عذرخواهی می کند از کدام مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟ -133
 الف( باطل سازی

 ب( تصعید
 ج( جبران

 د( واکنش وارونه
 

 رشته جراحی را برای تخصص ،رغم داشتن هوش و شرایط خانودگی مناسب علی ،تمایل به خشونتفردی که به دلیل  -130

 فاده کرده است؟تپزشکی انتخاب کرده است از کدام مکانیزم دفاعی اس
 الف( فرافکنی

 ب( جبران
 واالیشج( 

 د( باطل سازی
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طرد شدن از جانب دیگران حساس است  بیماری به شما مراجعه می کند و در مصاحبه متوجه می شوید که او نسبت به -135

 و در واکنش به آن دست به سرزنش خود و گاهی خودزنی می زند. کدام نوع اختالل شخصیت برای ایشان مطرح است؟
 الف( اختالل شخصیت ضداجتماعی

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

 

از سال گذشته تصاویر مبهمی در ذهنش دارد مبنی بر اینکه در پنج سالگی مورد  ،کرده استفردی که به شما مراجعه  -136

سوءاستفاده جنسی توسط پدرش قرار گرفته است. در صورتی که این اتفاق محتمل نباشد کدامیک از موارد زیر در توضیح 

 این مورد صحیح است؟
 الف( حافظه سازنده
 ب( حافظه فالش

 ج( هذیان خاطره ای
 د( فراموشی منبع

 

در کدام یک از مکاتب زیر ویژگی های نژادی را عامل اصلی پیدایش تمدن ها می دانند و معتقدند نژادهای عالی و برتر  -137

 تمدن های برتر می سازند؟
 الف( مکتب جغرافیایی

 ب( مکتب زیست شناسی
 ج( مکتب کارکردگرایی
 د( مکتب ساختارگرایی

 

 وع خودکشی کدام است؟از نظر دورکیم اجتماعی ترین ن -138
 زمانی که فرد به دلیل داشتن عقیده خاصی برای جامعه دست به خودکشی می زند.الف( 

 ب( زمانی که فرد به دلیل تعارضاتی که با مسائل جامعه دارد دست به خودکشی می زند.
 زمانی که فرد به دلیل عزل از موقعیت قبلی دست به خودکشی می زند.ج( 

 به دلیل از دست دادن حاکم جامعه دست به خودکشی می زند.د( زمانی که فرد 
 

کدام یک از مکاتب زیر به نحوه ای که اجزای مختلف یک پدیده یا یک چیز معینی با یکدیگر ترکیب شده و ارتباط دارند  -139

 تاکید دارد؟
 الف( کارکرد گرایی
 ب( ساخت گرایی
 ج( اصالت زیستی
 د( پدیدار شناسی
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 مفاهیم زیر بیانگر اعتبار، ارزش، موقعیت و اعتبار اجتماعی فرد است و با افکار عمومی پیوند دارد؟کدام یک از  -104
 الف( طبقه اجتماعی

 ب( قشر اجتماعی
 ج( پایگاه اجتماعی
 د( نقش اجتماعی

 

 ن می کند؟ازدیدگاه زیگموند فروید کدامیک از الیه های روانی زیر فرد را وادار به اطاعت از قوانین و اخالقی بود -101
 الف( ایگو

 ب( اید
 ج( سوپر ایگو

 د( طرحواره
 

ارزیابی کردن افکار در یک موقعیت یا اینکه چطور ممکن است در مورد یک باور اشتباه کرده باشیم، چه فرایند ذهنی  -102

 نامیده می شود؟
 الف( توجه 
 ب( تمرکز

 ج( ارزیابی خود
 د( فراشناخت

 

 شناسی موضوع ادراک است؟تاکید اصلی کدامیک از رویکردهای روان  -103
 الف( روانکاوی

 ب( گشتالت
 ج( رفتارگرایی

 د( شناخت گرایی
 

 کدام یک از سال های زندگی برای شکل گیری وابستگی بین فردی صمیمانه، دوران حساس به شمار می رود؟ -100
 الف( سال اول
 ب( سال دوم
 ج( سال سوم
 د( سال پنجم

 

ن رفتارهای پرخاشگرانه و غیرعادی بیشتری نشان می دهند، با کدام مفهوم وقتی افراد به دلیل ناشناخته و پنهان بود -105

 روان شناسی اجتماعی توجیه می شود؟
 الف( تسهیل اجتماعی

 ب( مهار اجتماعی
 ج( فردیت باختگی

 د( اثر تماشاگری
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ال در و اشکنگرانی مداوم در مورد مسائل احتمالی، مشکل در تمرکز و تصمیم گیری، احساس تنش و خستگی مداوم  -106

 خواب از عالئم کدام یک از اختالل های روانی است؟
 الف( اختالل هراس

 ب( اختالل اضطراب منتشر
 جبری-ج( اختالل وسواسی

 د( اختالل اضطرای اجتماعی
 

در کدام یک از رویکردهای روان درمانی از فرد خواسته می شود تا به تدریج با موقعیت اضطراب آور مواجه شده و در  -107

 ش را تجسم کند؟امرویارویی حالت آر هنگام
 الف( شناخت درمانی
 ب( گشتالت درمانی

 ج( روانکاوی
 د( رفتار درمانی

 

 که ماکس وبر در پژوهش های اجتماعی مطرح می کند به کدام یک اشاره دارد؟ "تفهمی"روش  -108
 الف( توجیه رفتار اجتماعی از طریق همدلی و ادراك کامل ماهیت آن

 جداسازی پدیده های اجتماعی از پدیده های روانی و فرهنگیب( تفهیم و 
 ج( یگانگی و ارتباط افراد در نظام اجتماعی

 د( تشریح و تفهیم نقش انقالب ها در تغییرات اجتماعی
 

استفاده می کنند، فکر می کنید به چه دلیل این اصطالح را بکار برده  "فیزیک اجتماعی"فرض کنید در مباحثه ای از نام  -109

 ند؟ا
 الف( علت یابی بر اساس مشاهده و تجربه

 ب( مطالعات اجتماعی انسانی در حال سکون یا حرکت
 ج( علت یابی عوارض اجتماعی 

 د( علت یابی ذهنیت افراد در ایجاد موقعیت های اجتماعی
 

 گیرد؟ ه ها قرار میکدام یک از موارد ذکر شده در این دست ،بر اساس نظریه توماس مبنی بر تقسیم امیال به چهار دسته -154
 الف( جلب توجه و تایید دیگران

 ب( تمایل به خطر کردن و ریسک پذیری
 ج( جنگجویی و مبارزه طلبی

 د( کسب قدرت


