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ن بان و ای با   ن 
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ؤف ن  ه    :ط

ت دی ما ر تای  ه ی ی  د ه رود  ز د و از  وا ود  ه  ی     
ت ه  جا و د  یاد  ه  پار دم  ه    م آن 

تا گامي هر چند كوچك براي فرهيختگان اين مرز و بوم  فرمودبه ما اين توفيق را عنايت  خدا را شاكريم كه
يكي از مواد امتحاني درس استعداد تحصيلي  ،هاي تحت پوشش وزارت علوم براي رشته 1390از سال . برداريم

 درسِ 1397سال از  نيز، هاي وزارت بهداشت بر اعالم سنجش پزشكي رشته بنا .باشد آزمون كتبي دكتري مي
 .نيز اضافه شدهاي دكتري تخصصي و پژوهشي   كنكور دورهبه استعداد تحصيلي 

چنين نمونه سواالت منتشر شده اين سازمان،  و هم 1397طبق كنكور برگزار شده وزارت بهداشت در ارديبهشت 
  :باشد بخش زير مي 4اري با سوال و داراي ساخت 30آزمون استعداد تحصيلي وزارت بهداشت مشابه وزارت علوم داراي 

  )سوال 7(منطقي  :بخش دوم    )سوال 8(درك مطلب  :بخش اول
 )سوال 7(كميتي  :بخش چهارم      )سوال 8(تحليلي  :بخش سوم

دوره كالس حضوري و آنالين استعداد تحصيلي و ارتباط با  150گيري از تجربه تدريس بيش از  كتاب حاضر با بهره
هاي حضوري و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شما دانشجويان گرامي  ي در كالسهزاران داوطلب كنكور دكتر

طور كامل پوشش  در اين كتاب ضمن پرهيز از ارائه مطالب زائد، تمام نكات كليدي و جامع كنكور به. تأليف شده است
به همراه حل تشريحي  هاي كنكورهاي گذشته در هر فصل بعد از ارائه درسنامه و نكات كليدي، تست . داده شده است

هاي الزم براي  هاي استعداد تحصيلي يكي از مهارت جا كه هر يك از بخش از آن. مورد بررسي قرار گرفته است
ف متفاوت است، هاي مختل دهد و توانمندي دانشجويان در بخش تحصيالت تكميلي را مورد سنجش قرار مي

داوري نكنيد و پس از مطالعه اوليه و  فرض نداشته و پيش  ها پيش يك از بخش خواهشمند است جهت مطالعه هيچ
  . هاي گذشته كنكور اقدام به تدوين استراتژي اين درس نماييد  هاي سال مشاهده تست

كند و به دليل جذاب  تري ايفا ميسزايي در رتبه داوطلبان دك الزم به ذكر است درس استعداد تحصيلي نقش به
ريزي صحيح كسب درصد باال در اين درس كامالً  در صورت مطالعه هوشمندانه و برنامه ،بودن مفاهيم و مباحث آن

  .باشد پذير مي امكان
س دانيم از مؤسسه دكتر خليلي كه امكان چاپ اين اثر را فراهم نمودند، نهايت تشكر و سپا جا بر خود الزم مي در اين

و  مدير فني چنين سركار خانم مريم آرده انتشارات، هم توليددر پايان نيز از جناب آقاي شرقي مدير . را داشته باشيم
  .اند، كمال تشكر و قدرداني را داريم آرايي كتاب را بر عهده داشته چيني و صفحه اي كه زحمت حروف آذرمهر خواجه

سواالت درسي، پيشنهادات و نظرات خود را . عزيز واقع گردداميد است كتاب حاضر مقبول نظر شما داوطلبان 
ريزي  و برنامههوشمندانه جهت مطالعه از اين طريق . هاي ارتباطي زير براي ما ارسال نماييد توانيد از طريق راه مي

  .اين درس تا زمان كنكور دكتري در خدمت شما عزيزان خواهيم بود
  پرواز سرخط بودن ماست

  و ما
 ... زيمآماده پروا

  سر بلند و پيروز باشيد
  عليرضا مروج

@https://telegram.me/A_Moravej  
  هوشمند مهدوي

@hm5091 
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مقدمه

در ایـن  .اختصـاص دارد بخشِ درك مطلـب استعداد تحصیلی به 30سوال از 8هاي آزمایشی کنکورِ دکتري در تمامی گروه

الزم به ذکر است تـا قبـل از کنکـور سـال     .کنندسوال همراهی می4شود و هر متن را نیز بخش آزمون دو متن مجزا مطرح می

شود، در کنکور دکتـري  سوال مطرح می4هاي اخیر همواره از هر متن سوال بود ولی در سال5هر متن درك مطلب داراي 93

درصـد  6/26که ایـن بخـش   باشد؛ بنابراین با توجه به اینمربوط به بخش درك مطلب می)دو متن(سوال 8وزارت بهداشت نیز 

چـون  کنیم روي این بخـش نیـز هـم   دهد از شما داوطلب عزیز خواهش میاز سواالت استعداد تحصیلی رو به خود اختصاص می

هاي متنوع درك مطلـب  ها و تمرین متنساده از مطالعه مهارتگذاري کنید و به دلیل ماهیت ظاهراً ها حتماً سرمایهسایر بخش

در ابتـدا توضـیحات کلـی پیرامـون     .هاي متنوع و متعدد را در برنامه خود داشته باشیدگویی به درك مطلبغافل نشوید و پاسخ

گـویی بـه   هاي پاسـخ و تکنیکها ترین مهارتماهیت این بخش و کاربرد آن در کار و زندگی ارائه خواهد شد و در ادامه کاربردي

.سواالت درك مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت

؟دهدستعداد تحصیلی را به خود اختصاص درك مطلب یکی از چهار بخش اباید چرا 

عنـوان مثـال   دهـیم بـه  زمان محدودي براي مطالعه داریم؛ بنابراین اگر بتوانیم مهارت خوانـدن خـود را افـزایش    همه ما مدت

توانیم با همان میزان ساعت حجمی معادل دو برابـر گذشـته را مطالعـه نمـاییم و ایـن      سرعت خواندن خود را دو برابر کنیم می

ما نیازمند فهمیدن دقیـق  !!!کندشاید پیش خود بگویید مگر صرفاً خواندن کلمات کفایت می.اتفاق بسیار ارزشمندي خواهد بود

هـاي کـوچکی از آن بـراي مـا     در بسیاري از موارد برشی از متن و توجـه بـه بخـش   .گونه نیستا در حقیقت اینمتن هستیم ام

هاي متعدد و متنوعی هستید و از هر مقاله ممکن اسـت صـرفاً   مثالً در ارائه یک مقاله شما نیازمند مطالعه مقاله.کندکفایت می

کننده شدن کـار خواهـد   جزئیات تمام متن قطعاً موجب ائتالف زمان و خستهبخش کوچکی از آن قابل استفاده باشد و توجه به

اسـکن  (هـاي خوانـدنِ دقیـق    هایی جهت مطالعه هوشمندانه و اسـتفاده بهینـه از زمـان نیازمنـد مهـارت     در چنین وضعیت.شد

تـوان  در کنکور دکتري سواالت کُلی درك مطلب را با همان خوانش سریع می.هستیم)2سرشیرگیري(خوانشِ سریع و)1کردن

1 Scanning
2 Skimming

درسنامه

درك مطلب



11 درك مطلب

.تر خواندن دقیـق برشـی از مـتن خـواهیم بـود     گویی به سواالت جزئی نیازمند دقّت بیش

تـر  لب قطعاً اشتیاق مـا را بـراي خوانـدن بـیش    هاي درك مطها و مهارت

:گویدبرایان تریسی می

.»خوان هستند

خواندن مهارت 

نیـز یکـی از   خوانـدن درپیشـرفت براي.دیگر، نیازمند تکرار و تمرین است

عـادات ازیکـی بـه راآندهیـد و افزایشخواندنبرايراخود

دركرامـتن اصـلی پیـام بتوانیمتابدانیمراعباراتوکلمات

در سواالت درك مطلب استعداد تحصـیلی بـا وجـود فارسـی بـودن      

بـه حـال، نبایـد  ایـن بـا .مایـ ندیدهتاکنونکهداشته باشیماصطالحاتی برخورد 

حتـی یاوواژگان، جمالتسایرکمکبهراآنبلکه باید معنی

.شودمیگفته1»متنیزمینهازلغتیکمعنییافتن«تکنیکی، 

بـدان ایـن .باشـید فعـالی خواننـده کهاستآنمطلبتسلط باال در بخش درك

حـدس خوانیـد مـی کهمتنیمورددربتوانیدتابگذاریدنویسنده

برخـی خـود، زیـر  حساسـیت ودقّـت سـطح افـزایش بـراي توانیـد 

بـار ایـن خود، اماکلماتبارا)ها(جملههمانکنیدسعییاکنید و و

غـذا ماننـد کـردن فکـر بـدونِ خوانـدن «توان گفـت طور خالصه می

هـایی از مـتن را متوجـه    دقت کنید عنوان شد بدون فکر کردن به عبارتی این که بخـش 

واولـین .دهـیم افـزایش راخـود خوانـدن سـرعت اسـت مـتن، الزم 

.شودمیمستمر حاصلتمریندر نتیجه

تمرکـز تـا کنیـد اسـتفاده خطـوط کـردن دنبالبرايدیگرتیز

اسـتفاده خوانـدن بـراي خـود زبـان تـر، از دقیقعبارتبه.دهید

کلمـه بـه کلمهتلفظنکنید، چراکهاَداراکلماتاستبهترعمالً

وهـا چشـم فقطبایدمطالعهفرآینددردهد؛ به عبارتی کاهش

هـا واژهوحـروف تلفـظ ازبنابراینشماست؛تکلمسرعتازتربیش

مـرتبط اصـوات نیزخودذهندرخواندنحینما.شودنمیختم

خوانیـد؛ مـی رامطلبـی دلتـان دراصطالحبهکهزمانیشماست

سـراغ بهسپسشود؛کاملذهنماندر)تلفظ(کلمهآنبامرتبط

صـداها ایـن کاملحذفکهباشیدداشتهیادبه.دهدمیکاهش

.رساندحداقل

1 Contextualization

درك مطلب

گویی به سواالت جزئی نیازمند دقّت بیشراحتی جواب داد و صرفاً براي پاسخبه

ها و مهارتتوجه داشته باشید فراي مقوله کنکور یادگیري تکنیک

برایان تریسی مینیزخواندن در زندگی امروزهدر مورد اهمیتکند و می

خوان هستندخوانان، رهبر نباشند، اما همه رهبران کتابشاید همه کتاب«

مهارت بهبود جهتکلی هاي دستورالعملنکات و 

دیگر، نیازمند تکرار و تمرین استدریافتیمهارتهرانندمهارت درك مطلب م)1(

خوداشتهايدیگر، بایدعبارتاست؛ بهتربیشالزامات خواندن

.باشیدخواندنکنید و حریصبدلخودروزانه

تماممعنی!نیستالزمآندرکهدادنگوشمهارتمانند)2(

در سواالت درك مطلب استعداد تحصـیلی بـا وجـود فارسـی بـودن      .استاجراقابلامرهمیننیزخواندنموردکنیم، در

اصطالحاتی برخورد وکلماتبهمتن، این احتمال وجود دارد

کنیممتوقفراخواندنناشناختهايکلمهبابرخوردمحض

تکنیکی، از نظرکاراینبه.بزنیمحدسبعدوقبلهاي پاراگراف

تسلط باال در بخش دركبهرسیدنبرايدیگر از عوامل مؤثریک)3(

نویسندهجايبهراخودتانخواندن، بایدزماندرکهاستمعنی

توانیـد می.کنیدبینیپیشراآنادامههوشمندانهیاوبزنید

کنید و ونویسیحاشیهگذاري وبکشید، نشانهخطها قسمت

طور خالصه میبه.کنیدبازنویسییکسانمعنیباومتفاوتفُرمیبا

دقت کنید عنوان شد بدون فکر کردن به عبارتی این که بخـش »کردنهضمبدوناستخوردن

.نشویم به هیچ وجه ایرادي ندارد

مـتن، الزم یـک درشـده ارائهاطالعاتوسیعحجمبهتوجهبا)4(

در نتیجهکهاستسرعتی، اینخواندنمورددرنکتهترینمهم

تیزنوكجسمهریاخودانگشتخواندن، ازاولیهمراحلدر)5(

.باشیدداشتهتريبیش

دهیدافزایشصدابیخواندنطریقازراخودخواندنِسرعت)6(

عمالً.دهیدحرکتخطوطرويبرراخودچشمفقطونکنید

کاهشتوجهیقابلمیزانبهراشماخواندنسرعتتواندمیمتن

بیشبسیارشمابیناییقوهباشند چرا که سرعتدرگیرمغز

ختمجاهمینبهاصواتموضوع.کنیدخودداريمطالعهحین

شماستدرونندايهماناین.کنیممیبیانراهاواژهوحروفبا

مرتبطصدايتاکنیممیصبرکلمهیکدیدنازپسمایعنی

کاهشراشمامطالعهسرعتنیزعادتاین.رویممیبعديکلمه

حداقلبهراهاآنتوانمیامااستغیرممکنذهنومغزدر



سطر

)5(

)10(

)15(

)20(

هـم ادیـ کارآمد است اما زشکیما بیمنیاستمیس

ما در یمنیاستمیاوقات، سیبرخ.ستیالعاده نفوق

تومــوريهــادشــمنان بــدن مثــل ســلولصیتشـخ 

سـالم  يهـا به سـلول اشتباهاًایخورد و میشکست

ازياریچنین بسـ هم؛)نیمیخودا(شود ور میحمله

راهزیـ ا نزيماریبعوامل اي در برابـر  مکارانـه يهـا از

با چنـان  ایدهند و مییجاخالیمنیاستمیحمله س

در برابـر یکـه سـد دفـاع   ابندییسرعت گسترش م

یبرخــش،یقــرن پــنیچنــد.شــکنندرا مــیخــود

يرا بـرا یکـوب هیـ مایتبار نوعپزشکان عرب و ترك

سـتم یابداع کرده بودند که باعـث کمـک بـه س   آبله

هـزاران  یهـا زنـدگ  واکسـن .شـد در بدن مییمنیا

يهـا نسـل نیدتریـ نفر را نجات دادند و جدونیلیم

ماننــد ابــتال بــه ياز مــوارديریجلــوگ،نــدیفرآنآ

رانیبـه کوکـائ  ادیـ سرطان رحم گرفته تا درمـان اعت 

جرایـ ونیناسـ یحـال، واکس نیـ بـا ا .کنندمینیتضم

چــرا کــه ،خــود را دارديهــاتیهنــوز هــم محــدود

سـاخت  يهاي گذشته برادر دههيرثمیهاي بتالش

اایـ مثل ماالرییهايماریبهیعلبریی هاواکسن ـ و دز،ی

.دهندها را به وضوح نشان میتیحدودمنیا

)25(

)30(

)35(

)40(

سـتم یمفهوم کمک بـه س ک،یژنتیورود مهندسبا

ـ ا.وارد شده استدیجدکامالًحیبه سطیمنیا نی

عامـل کیـ هـدف گـرفتن   يتوانـد بـرا  راهبرد می

هـاي  نکسـ نسبت به وایمنیاستمیکننده سدیتهد

سـتم یسایـ تـر عمـل کنـد و    قیدقاریبسیمعمول

حملــه نامناســب کیــرا آگــاه ســازد تــا از یمنــیا

که فقـط  ستینيازینگریدن،یعالوه بر ا.دزیبپره

هـا بسنده کرد؛ سـلول یمنیاستمیسیبه توان ذات

يبـرا يدیجديهاها و سالحتیقابليدارایکلبه

.شوندها میيماریمبارزه با ب

ـان کـه   هـم .دیـ رینظـر بگ سرطان را در،لثاميبرا چن

آمـوزد کـه از  مـی ابـد، ییتوسعه میمنیاستمیس

یپوشبدن چشمیو ذاتیعیطبيهاها و قسمتبخش

ـ قازیتمايخودریو غيخودنیتا بتواند بکند لئ

ازیهـاي سـرطان  کـه سـلول  خاطر آناما به.شود

تواننـد اند، میي بدن خود ما درست شدههاسلول

ــه خطــردور از هــر ــزيگون نظــارت و مراقبــت ری

سـتم یس.رشد کنند و پخش شـوند یمنیاستمیس

شـکل  رییـ هاي تغنیتواند به پروتئمیزیما نیمنیا

تومـور وجـود  يهـا اي کـه بـر سـطح سـلول    افتهی

سواالت 

اولمتن

)90پزشکی سال علوم دکتري (



سواالت

ــ ازیبرخ

ازياری

.ر کنند

در سراسـر جهـان در   

زیـ واکسن سرطان هستند، اما تجه

یخـارج 

جیو نتـا 

دکننـده 

یمنـ یهـاي ا 

يبـرا .از مشکالت باشد

که توسط گروه رزنبرگ آغـاز شـده   

»کیتوتوکس

يهاسلول

هـا را  گردنـد و آن 

بـه یسـطح 

يهـا است کـه از سـطح سـلول   

سـتم یس

سازد که

.سـتند ه

درست

لهیوسـ تـوان بـه  

.م

گـــروه دکتـــر رزنبـــرگ

ــرا يرا ب

کـه بـر  

-سـرطان 

ــت محققــان  ژننخس

نیکـه بـه پـروتئ   

ــه  مبــتال ب

ــپس آن ــا س ه

17را از نمونـه خـون   

يبــراروس

مــارانی

ژن توسـط  

شــود، بــه

)80(

)85(

)90(

)95(

)100(

)105(

هـا  آنیمنـ یاستمیداده شد تا سییداروهامارانیب

ــد و محــفیرا ضــع ــطیکن ــرایامن حضــور يرا ب

نیـ بدون انجام ا.هاي اصالح شده فراهم آوردسلول

ــدکاریتعــداد بســمرحلــه، ــده از ســلولیان هــا زن

.نددمانیم

يهــاســلولمــارانینفــر از ب15مــاه بعــد، در دو

وارد چرخه شـدند  ییشده در سطح باالیمهندس

تا انـدازه توانیرا میمنیاستمیو ثابت شد که س

دکننـده ینااماریالبته بس.کرديسازبارهوديادیز

البتـه .رفـت انیاز مماریبود که تومورها تنها در دو ب

.دانـد له را میأمسنیالیکند دلفکر میرزنبرگ

اسـتفاده شیآزمانیکه در ایهاي تهاي سلولرندهیگ

متصـل نشـده  MART-1به يصورت قوبهشدند،

اریهاي بسـ رندهیاکنون گما هم«:دیگواو می.بودند

.»میدر دست داريتريقو

دردنیـ دانشگاه لیشناسیمنیاز گروه انگا،یآفرنگیر

ـا نیشده و اتیمطالعه هدانیا«:دیگومی،هلند ،شیآزم

ی شناسـ یمنـ یاقاتیمهم و برجسته در تحقيامرحله

دستبهیکینیکلجیدرست است که نتا.دیآشمار میبه

ـا مـی     يرا بـرا یراتـ ییتـوان تغ آمده محـدود بودنـد، ام

.»آن متصور شدریثأدرجه تشیافزا

ها چشم دوختـه  سرطانگریاکنون رزنبرگ به دهم

نیپــروتئيگــروه او در حــال حاضــر بــر رو.اســت

نیپـروتئ نیا.اندمتمرکز شده53پی به نام یخاص

یخودکشـ لهیوسـ ما را در برابر سرطان به،یمعمول

توانند آنها میاما جهش،کندمحافظت مییسلول

ازیمـ یدر حـدود ن .کننـد دهیـ فایو بـ رمؤثریغرا

راریرپذییتغ53ی از پییتومورها درجه باالیتمام

رکـز  ممت،ياز لحـاظ نظـر  نیبنابرا.کنندمیدیتول

ـ يبر رویهاي تسلولکردن  درتوانـد یمـ 53ی پ

.هـا کارسـاز باشـد   از سـرطان یعیوسـ فیـ طبرابر

هـا  درماننیاکنون نخستما هم«:دیگورزنبرگ می

.»میاهانجام دادمارانیبيرا بر رو
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)45(

)50(

)55(

)60(

)65(

)70(

)75(

ــد ــاالً ،دارن ــد و احتم ــان ده ــنش نش ــواک برخ

یها را در همان ابتـدا بکشـد، امـا بسـ    سرطان

ر کنندذگیشبکه دفاعنیتوانند از سد اها میسرطان

در سراسـر جهـان در   يشماریبيهااکنون گروههم

واکسن سرطان هستند، اما تجهيحال کار بر رو

خـارج يهابا هجومییارویرويبرایمنیاستمیس

ـ آدشـوار بـه نظـر مـی    اریبس،و تومورها و نتـا دی

دکننـده یهـا، ناام شیاز آزماياریدست آمده از بسبه

هـاي ا اما در عوض، اصالح سـلول .استبوده

از مشکالت باشدياریکننده بستواند حلمی

که توسط گروه رزنبرگ آغـاز شـده   يراهبردمثال،

توتوکسیسیت«هاي ردن سلولکلیتعد،است

سلولایها و يدنبال باکترها بهسلولنیا.است

گردنـد و آن ها مـی روسیشده توسط ویعفون

سـطح نیها، پروتئکار آنهیکل.کنندنابود می

است کـه از سـطح سـلول   رندهیگنیپروتئنام

س،حملـه کیدر واکنش به .اندزدهرونیب»یت«

سازد کهرا مییهاي تاز سلوليدینسل جدیمنیا

سـتند هحملـه و تهـاجم   يبـرا ییهارندهیگيدارا

رندهیگک،یتوتوکسیهاي سچه به سلولچنان

تـوان بـه  مـی م،یرا اضـافه کنـ  تـی يهاسلول

میهدف قرار دهمیرا که بخواهیها هر سلولآن

گـــروه دکتـــر رزنبـــرگ،یقـــاتیتحقیشـــیدر آزما

ــلول ــاس ــه ــیسیي ت ــارانیبکیتوتوکس ــرام را ب

کـه بـر  یمشـترک نیپـروتئ (MART-1يریگهدف

سـرطان عینو-مالنومايهاسلولیسطح خارجيرو

ــود دارد ــد )وج ــالح کردن ــت محققــان .اص نخس

کـه بـه پـروتئ   -رایسلول ترندهیگکیمربوط به 

1-MARTــســلول ســرطان ــه مــاریبکی ی مبــتال ب

ــود  ــل ب ــا متص ــد-مالنوم ــدا کردن ــپس آن.ج س

را از نمونـه خـون   کیتوتوکسـ یسیهاي تـ سلول

روسیــرترووکیــاســتخراج کردنــد و از مــاریب

یهــاي بمربوطــه بــه ســلولناضــافه کــردن ژ

ژن توسـط  نیـ کـه ا البتـه قبـل از آن  .کردنداستفاده

شــود، بــهقیــتزرمــارانیبــه بــدن بهــاروسیــرتروو
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کند؟ میانیرا در متن فوق ب

بـدن در مبـارزه بـا    یمنـ یاشیافـزا يبـرا دیـ جديراهبـرد عنـوان 

بـروز يبـرا یمنـ یاسـتم یکمک به سيبراهاژنيزیربرنامهق

واکسـن دیشگرف در نحوه توليریکه تأثیقاتیتحقشیآزماک

روشيایـ در احدیـ جدیبدن و اسـتفاده از تحـوالت علمـ    هـا آن

.العالج کمک کنند

دهد؟کدام مورد، ارتباط پاراگراف اول با کل متن را به خوبی نشان می

سازي سنتی، زمینه الزم براي ادامه متن در جهت یافتن دلیل اصلی ایجاد و تحـول  

.سازد

هـا کـه   کند که در ادامه متن تحقیقات انجام شده براي پیشـگیري از آن 

هاي موجود افزایش کارآمدي سیستم ایمنی زمینـه را بـراي معرفـی شـیوه جدیـدتري      

.شودهایی از سوي نویسنده توضیح داده می

هدف از انجام آزمایش تحقیقاتی توسط گروه دکتر رزنبرگ، چه بود؟

هاي بیماران سرطانیو اضافه کردن آن به سلول

هاي تی سیتوتوکسیک

»تی سیتوتوکسیک«هاي 

توان نتیجه گرفت؟از اشاره نویسنده به سخنان رینگ آفرینگا، کدام مورد زیر را می

.باشدتحقیقات ایمنی درمانی مثبت می

.دهنددست نمیشناسی بدون تغییر در راهبردهاي حاضر، در عمل نتایج چندان مثبتی به

.شکست آزمایشات علمی نباید توجیهی براي تغییر ناگهانی دید جامعه علمی نسبت به نظرات علمی گردد

.تر استها رهگشاي کاربرد روش مورد استفاده براي دستاوردهاي بزرگ

:جزبههاي تحقیقاتی زیر، براي باال بردن سطح ایمنی بدن موافق باشد، 

هاي سرطانی

هاي سرطانی شده

اولمتن

را در متن فوق بسندهینویمنظور اصلر،یاز موارد زکیکدام.1

عنـوان بـه یمنیاستمیسيبر روکیژنتیمهندسیمعرف)1

درمانسختهاي يماریب

قیدرمان از طرسختهاي يماریمبارزه با بيهاارائه روش)2

خودیتمام توان ذات

کیدریدرمانژندیجدوهیشيریکارگاز بهیارائه گزارش)3

.سرطان خواهد داشتيماریبيبرا

بدن و اسـتفاده از تحـوالت علمـ   يسازیمنیکمک به ایسنتهاي روشیعلمیبررس)4

العالج کمک کنندصعبهاي يماریکه بتوانند در درمان بيطوربه

کدام مورد، ارتباط پاراگراف اول با کل متن را به خوبی نشان می.2

سازي سنتی، زمینه الزم براي ادامه متن در جهت یافتن دلیل اصلی ایجاد و تحـول  هاي ایمنیهاي روشبا طرح ضعف)1

سازدمهندسی ژنتیک و کاربرد آن در علم پزشکی را روشن می

کند که در ادامه متن تحقیقات انجام شده براي پیشـگیري از آن هایی اشاره میبیماريهاي مشخص از به مثال)2

.شودمنجر به کشفیات جدید گردید، توضیح داده می

هاي موجود افزایش کارآمدي سیستم ایمنی زمینـه را بـراي معرفـی شـیوه جدیـدتري      هاي روشبا اشاره به محدودیت)3

.کندفراهم می

هایی از سوي نویسنده توضیح داده میشود که در ادامه متن با ارائه مثالختم میبه مطلبی)4

هدف از انجام آزمایش تحقیقاتی توسط گروه دکتر رزنبرگ، چه بود؟.3

و اضافه کردن آن به سلول»تی«هاي ساخت نسل جدیدي از سلول)1

هاي تی سیتوتوکسیکی ژنتیک سلولهاي ایمنی از طریق مهندساصالح سلول)2

هاي ساخت واکسن سرطان از طریق تعدیل کردن سلول)3

براي تولید پروتئین گیرنده»تی«هاي ریزي سلولبرنامه)4

از اشاره نویسنده به سخنان رینگ آفرینگا، کدام مورد زیر را می.4

تحقیقات ایمنی درمانی مثبت میرویکرد جامعه علمی نسبت به )1

شناسی بدون تغییر در راهبردهاي حاضر، در عمل نتایج چندان مثبتی بهتحقیقات ایمنی)2

شکست آزمایشات علمی نباید توجیهی براي تغییر ناگهانی دید جامعه علمی نسبت به نظرات علمی گردد)3

ها رهگشاي کاربرد روش مورد استفاده براي دستاوردهاي بزرگيدرمان تعداد محدودي از بیمار)4

هاي تحقیقاتی زیر، براي باال بردن سطح ایمنی بدن موافق باشد، رسد نویسنده متن با تمام روشبه نظر می.5

هاي سرطانیهاي تی به سلولتر سلولیافتن راهی براي اتصال قوي)1

هاي سرطانی شدهمیان سلولافزایش خودکشی سلولی در )2

53هاي تی بر روي پی سوق دادن سلول)3

53فراهم کردن شرایط وقوع جهش در پی )4



)1(گزینه .1

«21خط «ابتداي پاراگراف دوم بوده،براي شروع بحث ايپاراگراف اول مقدمه با ورود مهندسی ژنتیـک، مفهـوم کمـک    »

«31«خط چنین پاراگراف سومو هم»...به سیستم  که براي پاراگراف دوم مثـالی  »براي مثال، سرطان را در نظر بگیرید»

.عنوان راهبردي جدید براي افزایش ایمنی بدن استبهدال بر معرفی مهندسی ژنتیک و همگیآورده

:هاي دیگرگزینهبررسی 

ایـن گزینـه   بنـابراین »دیگر نیازي نیست که فقط به توان ذاتی سیستم ایمنی بسنده کرد؛«:28و27خطوط ؛)2(گزینه 

.شودرد می

.درمانی نداردي شیوه جدید ژنکارگیر؛ متن ربطی به ارائه گزارش و به)3(گزینه 

.است؛ خارج از بحث متن)4(گزینه 

)3(گزینه .2

.به دنبال ارتباط پاراگراف اول با کل متن هستیم

رسد پاراگراف اول با بیان ناکارآمدي افزایش سیستم ایمنی بـدن در  طوري که در حل سوال اول گفته شد به نظر میهمان

....قصد دارد روش جدید و کارآمدتر را در ادامه توضیح دهد ...کوبی و هایی مثل مایهروش

هـاي  هـاي روش با طرح ضعف«گوید می)1(از هم تمیز داده شوند؛ گزینه )3(و)1(که دو گزینه توجه داشته باشیم

.سازي سنتی نداشته استکه پاراگراف اول صحبتی از ایمندر حالی،»سازي سنتیایمنی

)2(گزینه .3

.باشدمی»44-50«وطجواب این سوال در خط

.هستیمیجه کار نتبه دنبال این سوال که درتوجه داشته باشیم 

کننده مشکالت باشد، اصطالحاً بـه روش اسـتنتاجی   تواند حلهاي ایمنی میدر این خطوط راه حل مشکالت اصالح سلول

بسنده کـردن  ،که دنبال کل هستیمرو در سواالتی از اینتوضیح آن است، راستاي درمتنموضوع اصلی بیان و ادامهابتدا 

.نادرست برایمان باز کرده استمتن راه را براي انتخاب گزینه جزئیاتبه ورودوبه جمله اول کارساز خواهد بود 

تشریحیپاسخنامه 

اولمتن

)90پزشکی سال علوم دکتري (



19 تن اول

.کند

.تأییدکننده جمله مورد نظر است

.تأییدکننده جمله مورد نظر است

.تأییدکننده جمله مورد نظر است

محافظـت  هـا  وسیله خودکشی سـلول پروتئین معمولی، ما را در برابر سرطان به

»فایده کنند

پس این عامل، عاملی براي باال بردن سطح ایمنی بدن نیست، بلکه عاملی را که در محافظت ما در برابر سـرطان غیرمـؤثر   

تن اولم

)4(گزینه .4

کندرا تأیید می)4(صراحتاً درستی گزینه ؛»91-96«خطوط 

)4(گزینه .5

:هابررسی گزینه

 تأییدکننده جمله مورد نظر است←62و61؛ خطوط )1(گزینه

تأییدکننده جمله مورد نظر است←101و100؛ خطوط )2(گزینه

 تأییدکننده جمله مورد نظر است←106و105؛ خطوط )3(گزینه

 پروتئین معمولی، ما را در برابر سرطان به«:100-103؛ طبق خطوط )4(گزینه

فایده کنندرا غیرمؤثر و بیهاتوانند آنها میکند، اما جهشمی

پس این عامل، عاملی براي باال بردن سطح ایمنی بدن نیست، بلکه عاملی را که در محافظت ما در برابر سـرطان غیرمـؤثر   

.کندفایده میو بی



:به سواالت تحلیل متنگوییپاسخطبق روند 

خواندن صورت سوال-1

مطالعه متن استدالل-2

هابررسی گزینه-3

.پردازیممینقش عبارتبه سواالت گوییپاسخبه بررسی هر یک از مراحل 

)پرسش(خواندن صورت سوال:مرحله اول

:شودبیان میهاي زیر صورتیکی از معموالً به عبارت)عملکرد(نقش پرسش سواالت 

نقش بخشی از متن که زیر آن خط کشیده شده، کدام است؟

دهد؟نشان میها خط کشیده شده است را اي که در متن، زیر آنکدام مورد، به درستی، رابطه دو جمله

باشد؟یک از موارد زیر، توصیف مناسبی براي ارتباط دو قسمت مشخص شده در متن میکدام

کند؟هاي زیر را در استدالل نویسنده، ایفا مییک از نقشدو قسمت مشخص شده در متن فوق، کدام

دهد؟ا خط کشیده شده است، نشان میهکدام مورد، به بهترین وجه، رابطه جمله آخر متن با جمله اول متن را که زیر آن

متن استداللمطالعه :مرحله دوم

هـاي  ها یا رابطه قسـمت شود و در مورد نقش یا عملکرد آنگونه سواالت معموالً قسمت هایی از متن مشخص میدر متن این

هـا و کلمـات کلیـدي    به این سواالت بایـد بـه تمـام اجـزاء مـتن و ارتبـاط بـین آن       گوییپاسخدر.شودمشخص شده سوال می

.هاي مشخص شده کامالً دقت داشته باشیمقسمت

هاگزینهبررسی:مرحله سوم

شـود و  جداگانه اظهار نظـر مـی  صورتبههاي مشخص شده هاي سواالت نقش عبارت معموالً در مورد بخش یا بخشدر گزینه

کنـیم و بـراي   هـاي نادرسـت را مشـخص مـی    تر نیز گفته شد ما براي رسیدن به گزینه درست ابتـدا گزینـه  پیشطور کههمان

.توانیم به دنبال کلمه نامناسب و غلط و یا در نهایت تحلیل اشتباه باشیممشخص کردن گزینه نادرست نیز می

عبارت)عملکرد(نقش 



درك مطلب اول

کنند، مورد هاي آنزیم مبدل مصرف میکه در دوره پیش از عمل جراحی، مهارکنندهمدیریت مصرف دارو در بیمارانی

تواننـد فعالیـت   هاي گیرنده آنژیوتانسـین از نظـر تئـوري مـی    هاي آنزیم مبدل و آنتاگونیستمهارکننده.مناقشه است

.خون گردندآنژیوتانسین را در طی جراحی کاهش داده و منجر به بروز افت فشار-جبرانی سیستم رنین

بیماري که تحت جراحـی عـروق محیطـی قـرار گرفتنـد، بـه منظـور ادامـه یـا قطـع مصـرف            51در یک مطالعه، 

بیمارانی که این داروها را تا صبح عمل جراحی دریافت داشتند، در .هاي آنزیم مبدل تعیین شده بودندمهارکننده

،)کاپتوپریـل و اناالپریـل  (ف دارو را قطع نمودند ساعت قبل از عمل جراحی، مصر24تا 12مقایسه با گروهی که 

که به درمان با عوامل افزاینده فشارخون نیـاز  ايگونههاي افت فشارخون را تجربه کردند، بهطور مشخصی دورهبه

40در مطالعه دیگـري،  ]1[.هاي افزایش فشار خون مشخص نشدچنین هیچ تفاوتی در وقوع دورههم.پیدا کردند

که قرار بود تحت جراحی پیوند عروق کرونر قرار بگیرند، جهت ادامه یـا قطـع   )ا عملکرد مناسب بطن چپب(بیمار 

بیمارانی که مصرف این داروها را قطع نمودند، .صورت تصادفی انتخاب شدندهاي آنزیم مبدل بهمصرف مهارکننده

، امـا همـین بیمـاران بـه منظـور کنتـرل       نیاز پیدا کردند»A«تري به داروهاي در طی عمل جراحی، به میزان کم

]2[.هاي ابتـدایی پـس از عمـل جراحـی، نیازمنـد درمـان بـا وازودیالتورهـا شـدند         فشارخون باالي خود در زمان

هاي آنزیم مبدل بر روي فشار خـون و  هاي گیرنده آنژیوتانسین نیز اثرات فیزیولوژیک مشابه مهارکنندهمهارکننده

]3[.ن داندعملکرد کلیه، از خود نشا

آور نیست کـه یـک مطالعـه در بیمـاران تحـت جراحـی عروقـی، نشـان داد کـه بیمـاران درمـان شـده بـا              این تعجب

تـري را در مقایسـه بـا    طور معناداري، شمار افـت فشـارخون بـیش   هاي آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین، بهمهارکننده

267نگر بـر روي  یک مطالعه گذشته.خود نشان دادندهاي کانال کلسیم، ازهاي بتابلوکر و یا مهارکنندهکنندهاستفاده

بیمار دچار افزایش فشارخون که در یک بیمارستان عمومی تحت عمل جراحی قرار گرفتند، نشان داد که بیمارانی که 

ساعت پیش از انجام عمل جراحی، داروهاي مهارکننده آنزیم مبدل یا آنتاگونیست گیرنـده آنژیوتانسـین دریافـت    10

هایی که در این دوره زمانی، دارو را قطع نموده بودند، یک احتمال افزایش متوسط در افت دند، در مقایسه با آنکرمی

]4[.فشارخون، از خود نشان دادند

سواالت 

وزارت بهداشت97اردیبهشت کنکور 

)کد دوم(



سواالت

کند؟کدام مورد، به بهترین وجه، ساختار دو پاراگراف اول را توصیف می

.شودد مییک ادعا مطرح و سپس با ارائه شواهد عینی، آن ادعا تأیی

.شوداي توصیف و سپس مطالعاتی که به نتایج متناقضی در خصوص آن یافته رسیدند، مطرح می

.شونددهد، ذکر میاي توصیف و سپس مطالعاتی که لزوم تغییر در تفسیر آن پدیده را نشان می

برانگیـز بـودن   مده از تحقیقات علمی، دلیل مناقشـه دست آبرانگیز طرح شده و با ذکر شواهد عینی به

اي که در پاراگراف دوم آمده است، عاملی که از سنجش آن به تأثیر متغیر اصلی مورد نظر پرداخته شده، 

داروي مورد استفاده)2

فشارخون)4

که در پاراگراف دوم به آن اشاره شده است، کدام مورد بوده است؟

تنظیم فشارخون)2

بخشتسکین)4

دام است؟اند، کمشخص شده]4[و]3[،]2[،]1[هاي بهترین محل براي قرار گرفتن جمله زیر در متن که با عالمت

».اما به هر حال، افزایش در میزان افت فشارخون، شدید نبود و یا نیاز به درمان با وازوپرسور رخ نداد

3(]3[4(]4[

542

کدام مورد، به بهترین وجه، ساختار دو پاراگراف اول را توصیف می.1

یک ادعا مطرح و سپس با ارائه شواهد عینی، آن ادعا تأیی)1

اي توصیف و سپس مطالعاتی که به نتایج متناقضی در خصوص آن یافته رسیدند، مطرح مییافته)2

اي توصیف و سپس مطالعاتی که لزوم تغییر در تفسیر آن پدیده را نشان میپدیده)3

برانگیز طرح شده و با ذکر شواهد عینی بهموضوعی مناقشه)4

.شودآن موضوع، نشان داده می

اي که در پاراگراف دوم آمده است، عاملی که از سنجش آن به تأثیر متغیر اصلی مورد نظر پرداخته شده، در دو مطالعه.2

کدام است؟

عامل افزاینده فشارخون)1

زمان قطع دارو)3

که در پاراگراف دوم به آن اشاره شده است، کدام مورد بوده است؟»A«کاربرد داروي .3

هاي آنزیمیمهارکننده)1

داروي بیهوشی)3

بهترین محل براي قرار گرفتن جمله زیر در متن که با عالمت.4

اما به هر حال، افزایش در میزان افت فشارخون، شدید نبود و یا نیاز به درمان با وازوپرسور رخ نداد«

1(]1[2(]2[



اولدرك مطلب 

)1(گزینه .1

.شودهاي آنزیم مبدل منجر به بروز افت فشارخون میمصرف مهارکننده←پاراگراف اول

12کردند با گروهی کـه  ، مقایسه بین دو گروه که آنزیم مبدل تعیین شده را دریافت میمطالعه اول←پاراگراف دوم

در گروهی که آنـزیم مبـدل تعیـین شـده را     که ساعت قبل عمل جراحی، مصرف دارو را قطع کردند، نتیجه این24تا 

سـاعت قبـل عمـل مصـرف دارو را قطـع نمودنـد افـت فشـارخون را         24تـا  12دریافت نمودند نسبت به گروهی کـه  

.تر تجربه کردندمشخص

کـه  نتیجه این.انی مصرف دارو را قطع نمودندصورت تصادفی بیماراند، به، بیمارانی که عمل جراحی داشتهمطالعه دوم

توان فهمیـد ایـن افـراد نیـز افـت      طور غیرمستقیم باز میبه←...نیاز پیدا کردند »A«ي به داروهاي ترکمبه میزان 

.اندفشارخون داشته

کند، را بیان می)شودهاي آنزیم مبدل موجب افت فشارخون میمصرف مهارکننده(پاراگراف اول ادعایی :پاسخ سوال

خـوبی  ارتباط این دو پاراگراف را بـه )1(پس گزینه .کندپاراگراف دوم هر دو آزمایش دوباره همین نتیجه را تأیید می

.دهدنشان می

)4(گزینه .2

.گرفته آورده شدهاي صورتدر پاسخ سوال اول مطالعه

باشد که این تأثیر مورد مناقشـه  هاي آنزیم مبدل میتوجه شود متغیر اصلی بحث کارایی مصرف و عدم مصرف مهارکننده

دهـی بـه ایـن اثـر     در جهت پاسخفشارخوندو آزمایش و مطالعه یاد شده سعی دارد با بررسی و گزارش وضعیت .باشدمی

.باشندیهاي آنزیم مبدل ممصرف مهارکننده

دهدپس فشارخون عاملی است که این اثر را نشان می.

تشریحیپاسخنامه 
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نیـاز پیـدا   »A«ي بـه داروهـاي   تـر کـم بیمارانی که مصرف این داروها را قطع نمودند، در طی عمل جراحی، بـه میـزان   

اند فشارخون بـاال را تجربـه کننـد و طبـق مـتن      انتظار بر این است افرادي که مصرف این دارو را قطع نموده

تنظـیم فشـارخون  بـراي  )»A«(توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن داروهـا      

».خون، شدید نبود و یا نیاز به درمان با وازوپرسور رخ نداد

توان از این ترکیب فهمید کـه مـتن قبـل از جملـه مـورد نظـر در خصـوص افـت         

.کند فشارخون بوده است و جمله مورد نظر مطلب جدید را به گفته قبلی اضافه می ...

].هاي افزایش فشارخون مشخص نشد توان جمله مورد نظـر را  نمی←1[

توان مطلب جدیـد  فشارخون است، پس نمیافزایشي قبل کالً بحث سر وقوع دوره 

].وازودیالتورها شدند بـاز بحـث قبـل از محـل در خصـوص      ←2[

.توان مطلب جدید در مورد افت فشارخون اضافه کرد

].دهـد کلیه، از خود نشان مـی عملکردو...هاي  مفهـوم و  ←3[

تـوان مطلـب جدیـدي کـه در     د دو شکل مختلف است، نمـی هدف جمله قبل از محل انتخاب شده مقایسه اثرات و عملکر

هایی کـه در ایـن دوره زمـانی، دارو را قطـع نمـوده بودنـد، یـک احتمـال افـزایش در افـت           

باشد زیـرا مـتن قبـل از محـل در خصـوص      محل مناسبی براي متن مورد نظر می

.باشد و جمله مورد نظر مطلب جدیدي را به بحث و جمله قبل اضافه نموده است

وزارت بهداشت97اردیبهشت کنکور 

)2(گزینه .3

بیمارانی که مصرف این داروها را قطع نمودند، در طی عمل جراحی، بـه میـزان   «

انتظار بر این است افرادي که مصرف این دارو را قطع نموده←»کردند

توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن داروهـا      پیدا کردند می»A«ي به داروهاي ترکمچون نیاز 

.باشدمی

)4(گزینه .4

خون، شدید نبود و یا نیاز به درمان با وازوپرسور رخ نداداما به هر حال، افزایش در میزان افت فشار«

توان از این ترکیب فهمید کـه مـتن قبـل از جملـه مـورد نظـر در خصـوص افـت         می»اما به هر حال«استفاده از ترکیب 

فشارخون بوده است و جمله مورد نظر مطلب جدید را به گفته قبلی اضافه می

:شدههاي انتخاب بررسی محل

[ هاي افزایش فشارخون مشخص نشدهیچ اتفاقی در وقوع دورهچنینهم←1[

ي قبل کالً بحث سر وقوع دوره در این قسمت اضافه نمود چون جمله

.در مورد افت فشارخون اضافه کرد

[ وازودیالتورها شدند...به منظور کنترل فشارخون باالي خود ←2[

توان مطلب جدید در مورد افت فشارخون اضافه کرداست و نمیباالکنترل فشارخون 

[ هاي مهارکنندهمشابه...هاي گیرنده مهارکننده←3[

هدف جمله قبل از محل انتخاب شده مقایسه اثرات و عملکر

.مورد افت فشارخون است را بعد از این مورد اضافه نمود

[ هایی کـه در ایـن دوره زمـانی، دارو را قطـع نمـوده بودنـد، یـک احتمـال افـزایش در افـت           در مقایسه با آن←4[

].فشارخون، از خود نشان دادند محل مناسبی براي متن مورد نظر می←4[

باشد و جمله مورد نظر مطلب جدیدي را به بحث و جمله قبل اضافه نموده استافت فشارخون می
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