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 تعالی بسمه
 آزمون سواالت کلیه تقریباً پوشش با نیز جاري سال در نخبگان آموزشی گروه جزوات

   .باشد پیشتاز زمینه این در است توانسته تغذیه علوم رشته ارشد کارشناسی
 :نخبگان جزوات هاي ویژگی از برخی

 تستی و مهم نکات کلیه شامل. 1

 لغات کلیه تفسیر و ترجمه و نکات بهتر درك جهت نیاز مورد توضیحات کلیه حاوي. 2
 مهم جداول و اختصاصی

 مربوطه توضیحات و پاسخ با کنکور اخیر هاي سال هاي تست کلیه گیرنده بر در .3

 علوم دانشگاه تغذیه علوم ارشد و دکتري دانشجویان توسط هفتگی ریزي برنامه و مشاوره .4
 تهران بهشتی شهید پزشکی

 آزمون سالهاي سایر سواالت تشریحی پاسخ مشاهده جهت توانند می گرامی داوطلبان. 5
 کامال پاسخ با بکت این. نمایند مراجعه نخبگان تست طالیی بکت به تغذیه دکتري و ارشد

 توسط تشریحی کامال صورت به کشور در بار اولین براي و بوده رفرنس ذکر با ،تشریحی
 .است شده تهیه نخبگان گروه
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  زبانپاسخ تشریحی درس 
 94- 95 )ب(تغذیه آزمون ارشد 

محققان در این متن کشف کردند که رابطه میان وقایع و نتایج متوسط و تا حدي قابل . bپاسخ گزینه  .121
  .اعتماد است

a.  استرس زا و ضعیف  

 b. متوسط و تا حدي قابل اعتماد  

 c.شدید و تا حدي قابل اعتماد  

 d.با معنی و قابل اعتماد  

  .....کشفیات این مطالعه آشکار کرد که.  aپاسخ گزینه. 122

a .کیفیت وقایع مهمتر از کمیت آن هستند  

 b .کمیت وقلیع مهمتر از کیفیت آن هستند  

 c.که عمیقا آنها را تحت تاثیر قرار می دهد مردم با تعدادي زیادي از وقایع روبرویند  

 d.مردم در برابر وقایع واکنش زیادي نشان می دهند  

  این گونه فهمیده شد که حوادث ناگوار به تنهایی می تواند با عوامل دیگر کاهش یابد.  bپاسخ گزینه .123

a .منجر به نتایج استرس زا می شود  

 b .دنمی تواند بر نتایج پراکنده غالب آی  

 c.نمی تواند اکثر نتایج فجایع را کنترل کند  
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 d.ممکن نیست مسئول نشانه هاي بیماري باشد 

  .مفروض گرفته شدند.......متغیر هاي روانشناسی براي .  bپاسخ گزینه .124

a .موثر تر از متغیرهاي اجتماعی در کاهش استرس بودند  

 b .کاهش اثر حوادث استرس زا بر نتایج سالمتی  

 c. از پریشانی ها% 12- 1ئول مس  

 d. کاهش ارتباط میان حوادث و نتایج  

  .پیشنهاد می شوند......... تحقیقات آتی براي درك دلیل اصلی .  aپاسخ گزینه .125

a .نشان دادن پریشانی هاي روان شناختی در میان طبقات نختلف اجتماعی  

 b .تکرار زیاد بیماري ها و ناتوانی ها در میان بیماران  

 c.اهمیت انواع تجربیات استرس زا در کل تغییرات زندگی  

 d.نشان دادن بیماري  میان انواع خاصی از مردم  

  .شروع شد.......... کاهش مرگ و میر از .  dپاسخ گزینه .126

a .در اثر امتیازات ناشی از فناوري هاي کشاورزي  

 b . 19اواسط قرن  

 c.در اثر کاهش فناوري هاي کشاورزي  

 d.18ه دوم قرن نیم  

  .............رشد اقتصادي تا حدي منتج از .   bپاسخ گزینه .127

a .تحقیق در مورد ارتقاي بهداشت عمومی  
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 b .ارتقاي روش هاي کشاورزي  

 c.تغذیه بهتر کلیه گروه هاي انسانی  

 d.افزایش انواع مختلف غذا  

  ............مشاوره مردم براي ارتقاي سالمتی.   cپاسخ گزینه .128

a . آغاز شد 19عمدتا در اوایل قرن  

 b . نیز ادامه یافت 20در قرن  

 c.باعث کاهش بیماري هاي عفونی شد  

 d.به آنها براي درك نرخ و میر کمک کرد  

  .............فاز دوم.  cپاسخ گزینه .129

a .ندبیماري هاي ناشی از غذا ریشه کن شد  

 b .آگاهی مردم در مورد بیماري ها افزایش یافت  

 c.مردم یاد گرفتند دالیل بیماري ها را ریشه کن کنند  

 d.نرخ مرگ و میر در شهر ها باالتر از روستاها باقی ماند.  

  ............21در سالهاي اولیه قرن .  aپاسخ گزینه .130

. a .معیارهاي پیشگیري جایگاه تازه اي یافت  

 b .امید به زندگی به صورت برابر در همه جا افزایش یافت  

 c.نواحی روستایی و شهري خدمات بهداشتی برابري دریافت کردند  

 d.تغذیه بهتر نقشی در کاهش مرگ و میر نداشت  
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  ..........طبق متن ،آموزش جوانان مفید است اگر.  dپاسخ گزینه .131

a .توسط پزشک اطفال انجام شود  

 b . دادگاه ارایه شوددر  

 c.روي توسعه حلقه هاي عضالنی تاکید کند  

 d.مطابق برنامه اي به دقت طراحی شده باشد  

  .بی اعتبار شده است........ سودمندي هاي تمرین هاي وزنی از طریق.  aپاسخ گزینه .132

a .ضعف تناسب اندام  

 b .تحقیقات جدید  

 c.مربی هاي کودك  

 d.انجمن پزشکان اطفال  

  .پیشنهاد می شود..... تکیه به دیوار مثالی است براي تقویت بدن با استفاده از .  aپاسخ گزینه .133

a .وزن بدن خود شخص  

 b .وزن خارجی  

 c.حلقه هاي عضالنی و تصور فرد از بدن خود  

 d.مربیان صنعت بدنسازي  

  .می شود ارجاع داده............. به  it 5،خط 3در پاراگراف .  aپاسخ گزینه .134

a .شکل مناسب  

 b .مرحله اول  
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 c.وزن خارجی  

 d.تمرین وزنی  

  ..........نویسنده معتقد است که جوانان براي تمرین هاي وزنی زمانی آماده هستند که .  dپاسخ گزینه .135

a .10 سال را رد کرده و به بلوغ رسیده باشند  

 b .سیستم عضالنیشان به اندازه کافی رشد یافته باشد  

 c.عزت نفس و تصویر بدن پیشرفت یافته باشد  

 d.مفهوم تناسب اندام درك شده باشد  

  ...............نویسنده می گوید که سالمت روانی.  cپاسخ گزینه .136

a .زیر مجموعه سالمت اجتماعی است  

 b .بیشتر وابسته به سالمت جسمانی است  

 c.ویژگی هاي یک شخص خاص است و نه جامعه  

 d. بیش در کل جهان یکسان استکم و  

  هستند ..... در این متن رفتار ها و اعمال.  dپاسخ گزینه .137

a .توسط نویسنده به صورت مبادله اي به کار برده شده است  

 b .به عنوان دلیل اصلی سالمت روانی اشاره شده است  

 c.در بر دارنده فعالیت هاي ذهنی انفرادي است  

 d.در نظر گرفته شده است به عنوان یک مفهوم مجزا  

  ..........پذیرش یک مفهوم واحد از سالمت روانی.  dپاسخ گزینه .138
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a .دربردارنده کلیه مفاهیم سالمت جسمانی است  

 b .منجر به پیشگیري از برنامه ملی می شود  

 c.توسط اکثریت کارشناسان سالمت پیشنهاد می شود  

 d.ربطی به برنامه هاي پیشگیري ندارد  

  .........طبق این متن محیط و یا فرهنگ.  bپاسخ گزینه .139

a .دلیل اصلی سالمتی و بیماري است  

 b .وابسته به کیفیت سالمتري و یا بیماري است  

 c.بیشتر منبعث از رفتار است تا عمل  

 d.باید بر اساس استانداردهاي خاص راي سالمت ذهنی یا جسمانی تنظیم می شود  

  در آخرین کلمه به چه چیزي ارجاع داده می شود؟ b  . itپاسخ گزینه .140

a .برنامه ملی  

 b .تعریف واحد  

 c.بیماري هاي روانی  

 d.سالمت روانی  

  با بررسی و مراقبت دایم ،براي اکثر مردم حفظ کردن دندان ها ممکن است.  dپاسخ گزینه .141

a  .                پیشرفتb.                 دربرداشتنc .کاشت                           d.حفظ کردن  

نظیر باکتري ها،ویروس ها،پارازیت ها و ........... دروازه بدن،دهان، با حمالت دایمی .  aپاسخ گزینه .142
  .قارچ ها به چالش کشیده می شود
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a .                 مهاجمانb .                مخترعانc .                           نوآورانd.عایق ها  

ارسال ارگانیسم هاي بیماري زا به سایر مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ممکن .  bپاسخ گزینه .143
  .شود............. است منجر به 

a.                  جوجه کشیb.                 شیوعc  .                   بزرگتر شدن  d.تاثیر  

دنشجویان بهداشت براي رفتار حرفه اي خود ،تاثیر شهرت حرفه اي خود و ارتقاي .  bپاسخ گزینه .144
  مسئولند.............ارزش هاي اخالقی میان

a  .                اوالدb .                همکارانc.                            خانوادهd.نیاکان  

افسردگی ،و .......مطالعات جدید آشکار کرد که بی خوابی عاملی خطرناك براي .  bپاسخ گزینه .145
  .بازگشت آن به ویژه در سنین بزرگسالی است

a.                  دفعb .                حملهc  .                          اطاعتd.دفاع  

مطالعه استرس در توضیح تفاوت هاي جامعه شناسی به صورت منحص به فردي در .  bپاسخ گزینه .146
  ............میان گروه هاي اجتماعی در معرض استرس براي نشان دادن سالمتی و بهداشت 

a .                 مانعb.                 مشارکت درc .                           وسواس درd.رقابت با  

در لیپوساکشن سنتی، محدودیت هاي فنی از جمله تورم  علی رغم پیشرفت هاي اولیه.  aپاسخ گزینه .147
  ناشی از جراحی وجود دارد............ پس از عمل و 

a .                 مرگ و میرb  .               قانونیc .                           تواناییd.خستگی  

دستگاه هاي لیزري انجام شده ..........تعدادي از مطالعاتی در مورد تغییرات بافتی و .  cپاسخ گزینه .148
  است

a .                 شایستگیb  .               با سواديc .                       کاراییd.مناقشه اي  
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و قابل مالحظه اي در گرچه سیست لیپوساکشن با لیزر هنوز تفاوت کلینیکی واضع .  bپاسخ گزینه .149
  .در لیپوساکشن رایج نشان نداده است، اما می تواند حرکات بازو را کاهش دهد..........نتیجه

a .                  تخمینb  .               اعضاي مصنوعیc .                    آهنگینd.کیهانی  

او .و یا ملحق شدن به فعالیت هاي دیگران نداردبه صحبت ........... او خجالتی است و .  dپاسخ گزینه .150
  .یک فرد درون گرا است

a .                 مهارنشدهb .                تمایلc .                           مشتاقd.ناخواسته 

 خواهد داد موضع بحث........... مقدار پولی که حکومت براي پیشرفت نظام آموزشی .  dپاسخ گزینه .151
  .پارلمان خواهد بود

a.                  خارج کردنb.                 به دست آوردنc.           ساکن کردنd.اختصاص دادن 

درحالی که فقرا غذاي کافی براي خوردن ندارند، ثروتمندان بیش از آنچه نیاز .  cپاسخ گزینه .152
  .........دارند

a .                 دربرداشتنb.                 اشتباه کردنc .                   مصرف کردنd.ارتقا دادن  

........ برخی بیماري ها به صورت موروثی از والیدن به کودك منتقل می شود،سایرین .  cپاسخ گزینه .153
  .هستند مانند آنهایی که از طریق تماس از فردي به فرد دیگر منتقل می شوند

a.           ساکت       b.                 منحصر به فردc.                            مسريd.قابل دوام  

مناسب از ضایعات ......یک معیار جلوگیري کننده براي این شرایط غیر بهداشتی ،.  aپاسخ گزینه .154
  .انسانی است

a.                  نگهداريb.                 اختاللc .         مصرف                  d.بزرگی  

چون درمان هاي رایج براي کمک شکست خوردند، دکتر تصمیم گرفت که .  cپاسخ گزینه .155
  جدیدي را امنحان کند.......
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a.                  مداخلهb.                 چگونگیc.                        عقیدهd.فعل و انفعال  
  .قدرت شناختی هستند.... به اندازه کافی نمی خوابند در معرض  کسانی که.  bپاسخ گزینه .156

a  .                کاراییb .                کاهشc .                           برتريd.نواوري  
در میان اعضاي گروه ...........مگرانی عمئه میان رهبران گروه بر سر چگونگی افزایش.  dپاسخ گزینه .157
  است

a .                 پاسخگوییb  .              نفوذ پذیريc .                    شدتd.آمادگی  
داروهاي .........گرچه برخی درمان هاي جایگزین مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما.  cپاسخ گزینه .158

  .جایگزین آنها غیر مشروط کرده و از کمبود شواهد صحبت می شود
a .                 مخالفb.                 دفاعc .                           استدالالتd.فرعی  

......... چون منابع فراوانی براي عفونت وجود دارد، کارمندان بیمارستان باید تالش .  aپاسخ گزینه .159
  .براي جلوگیري از عفونت ناشناخته بیمارستانی انجام دهند

a .  فراوان               b .                بیهودهc .                           منتشر شدهd.اندك  
  .و تقویت عملکرد قلب و ریه هستند.......... ورزش هاي آبی راه مفیدي براي .  dپاسخ گزینه .160

a .                 کوچک شدنb .                دربرداشتنc .             بازداشتن    d.نگهداري کردن  
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