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  تکنولوژي آموزشی 
   

  :زنجیره آموزش شاملخظ – 1

 اجرا             ارزشیابی          طراحی      ) 2ارزشیابی              اجرا                   طراحی )1

  طراحی        اجرا    ارزشیابی    )4ارزشیابی                طراحی         اجرا        )3

  :تعریف تکنولوژي آموزشی از نظر جیمز براون-2

  .استتکنولوژي آموزشی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل -1

  عبارت است از روش منظم و طراحی ، اجرا و ارزیابی کلی فرآیند-2

تدریس و یادگیري با استفاده از هدفهاي بخصوص و بهره گیري از یافته هاي پژوهش و بکارگیري ترکیبی از منابع انسانی و -3

  غیرانسانی

  همه موارد-4

  ازکیست؟)منابع-بازده-اهداف شرایط(الگوي طراحی نظم آموزشی-3

  بنیامین بلوم-4    رابرت میگر-3    رالف تایلر-2    جیمز براون-1

  تحلیل اموزشی چیست؟-4

  فرایندي که ازطریق ان میتوان اهداف کلی اموزش رابه اهداف جزئی تقسیم نمود  -1

  اشنایی باطراحی نظم اموزش-2

  مشخص کردن رفتار جهت دست یابی به هدف کلی-3

  همه ي موارد-4

  موقعیت رجعی چیست؟-5

از طراحی یک دوره آموزشی معلم امیدوار است در آینده، از یک موقعیتی خارج از دوره آموزشی براي دانش آموزان مفید  بعد -1

 . واقع شود

 .استفاده از دانش و مهارت یادگرفته شده توسط دانش آموز در موقعیتهاي متعدد که با آن روبرو می شوند -2

 انش آموز و توصیف موقعیتها و باال بردن میزان انگیزش درك ضروري بودن دانش و مهارت کسب شده توسط د -3

 همه موارد  -4

  بکار بستن مفاهیم کلی، اصول، فرمولها، روشها و دستورالعملها مربوط به کدام سطح از حیطه شناختی می باشد؟ -6

1-knowledge  2- Application         3- Complehension  4- Analysis 

ودرك مطالب وارایه انها باعباراتوجمالت خود شخص مربوط به کدام سطح توانایی به خاطر میزان -7

  ازمحیط شناسی میباشد؟

1- Synthesision    2- Analysis    3- Complehension    4- Application 

  : سطوح حیطه شناختی به ترتیب شامل -8     

    1- Knowledge ،Complehension ،Application ،Analysis ،Synthesis ،Evaluation&Judgement  

2- Knowledge ،Application ،Complehension ،Analysis ،Synthesis ،Evaluation&Judgement 

3- Knowledge ،Application ،Complehension ،Synthesis ،Analysis ،Evaluation&Judgement 
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4- Knowledge ،Complehension ،Application ،Synthesis ،Analysis ،Evaluation&Judgement 

  کدام یک از موارد زیر جزء تعیین منابع نیروي انسانی نمی باشد؟   -9

 تنوع و تعداد اهداف آموزشی  -2      شرکت در گروههاي آموزش  -1

  انتقال دهنده اطالعات  -4    سازماندهی محیط و تجارب یادگیري -3

  کدامیک از موارد زیر جزء تعیین مود و وسایل آموزشی نمی باشد؟  -10

 ب انواع رسانه ها با هدف خاص مورد نظر تناس -1

 تنوع و تعداد اهداف آموزشی  -2

 امکانات مالی  -3

 رهبري بحث ها  -4

  . می شود.............. و ......... بازده در مرحله طراحی منظم آموزشی شامل دو جزء  -11

 اصالح طرح  -ارزیابی -2      وابستگی  –ارزیابی  -1

  اصالح طرح  –وابستگی  -4      وابستگی  –پیش بینی -3

  کدام مورد جزء اصالح طرح می باشد؟  -12

 انتخاب محتواي جدید و یا تغییر در محتواي قبلی  -1

 تغییر در شیوه هاي تدریس -2

 انتخاب راههاي بهتر جمع آوري و استفاده از داده ها  -3

 همه موارد  -4

....... د که همگی بر اساس نظریه طراحی در تکنولوژي آموزشی با استفاده از الگوهایی صورت می گیر -13

  .تدوین یافته اند

  3و 1موارد  -4    خاص سیستم ها  -3  عمومی سیستم ها  -2  سیستمی طرح  -1

  چه موقع ارتباط برقرار نمی شود؟ -14

  گیرنده و پیام نباشد –عنصر فرستنده  3وقتی یکی از  -1

 محتواي مورد انتقال از فرستنده به گیرنده منتقل نشود -2

 ي مورد انتقال از گیرنده به فرستنده منتقل نشودمحتوا -3

 همه موارد  -4

  در طرح شش عنصري فرایند ارتباط کدام جزء پیشنهاد شده است؟ -15

 رمز خوانی  -4  رمز گذاري  -3  پارازیت  -2    بازخورد   -1

  در طرح هشت عنصري فرآیند ارتباط کدام جزء پیشنهاد شده است؟  -16

 کانال -4    رمز  -3  پارازیت -2    بازخورد  -1

  پارازیتهاي استنباطی چه زمانی رخ می دهند؟  -17

    سوء تعبیر در مورد پیام پیش بیاید -1

  بیاید پیش پیام محتواي بودن پیچیده یا و مشکل بخاطر -2
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  کلمات بکار گرفته شده براي فرستنده و گیرنده پیام معانی متفاوتی داشته باشد-3

  همه موارد-4

  کدام یک جزء پارازیتهاي فیزیکی نیست؟  -18

  وسایل جلب توجه  -4نور             -3    گرما و سرما  -2    سروصدا -1

  : عوامل مخل در ارتباط شامل -19

  وسیله ارتباطی  -خود پیام -2      پیام گیر  –پیام دهنده ) الف

  هیچکدام  -4           2و 1مورد  -3

  مدلی است؟ چگونه  "هارولد لس ول"مدل    -20

 کاربردي در تعلیم و تربیت سنتی  -2  مدل سیستمی  -1

  همه موارد-4    شش سوالی -3

           

  بهداشت

باشند مانند آلودگی هوا، آلودگی آب و  بیماري ایجاد به مظنون که زیست محیط عامل هر اپیدمولوژي در -21

 را چه می گویند؟... 

  هیچ کدام -موارد الف و ب                              د -ج rate                           ب                             cricumstanc e-الف

 فراوانی بیماري هم می نامند؟ بررسی یا وفور میزان بررسی را زیر اپیدمولوژي مطالعات از کدامیک -22

  مطالعات -مطالعات توصیفی                         د -ج   مطالعات طولی                  -مطالعات مقطعی                          ب -الف

را عبارت از فرآیندي می دانند که از طریق آن می توان اهداف کلی آموزش را به اهداف ....................  -23

 اهداف جرئی تقسیم نمود؟ کوچکتري بعنوان

  تحلیل  -تدوین آموزشی        د -شی              جبرنامه ریزي آموز -تکنولوژي آموزشی                       ب -الف

 طرز فکر و ارزش در حیطه عاطفی می باشد؟ –کدامیک آخرین مرحله ي ایجاد و یا تغییر نگرش  -24

  سازماندهی -تبلور شخصیت             د -ارزش گذاري                        ج -ب)                          توجه(دریافت  -الف

 کدامیک را قسمت و جنبه اي از شی ء که داراي مشخصات مشابه و مشترك طبقه و یا گروه تعریف کرده اند؟ -25

  ماکت -مدل                         د -نمونه ها                                ج -برش ها                                          ب -الف

ري تعداد بیماران موجود در جمعیتی براي نقطه اي خاص از زمان استفاده شاخصی که به منظور اندازه گی -26

 ؟: می شود عبارت است از 

  هیچ کدام-بروز و شیوع                 د -شیوع                ج -الف بروز                    ب

 کدامیک از فاکتور هاي اپیدمیولوژیکی که به ریشه کنی آبله منجر شد می باشد؟ -27

  فقدان حامل طوالنی مدت ویروس  -مخزن حیوانی شناخته نشده               ب -لفا

  همه موارد باال -دائمی، بعد از بهبود بیماري                          د -ج

 بیماري قلبی وعروقی و سختی آب چه رابطه اي با هم دارند  -28

  هیچ کدام -د    رابطه اي ندارد -ج    رابطه معکوس-ب    .رابطه مستقیم-الف

 صحیح است؟ Aکدامیک در مورد هپاتیت ویروسی نوع  -29



 
 

www. nokhbegaan.com  4 
  

  آموزش بهداشت    : رشته                                          فرهنگ گستر نخبگان  گروه آموزشی                         ارشد                االت آزمون دوره کارشناسی ؤس

  . هر دو جنس به یک میزان حساسند -کودکان شایع تر از                                                                    ب -الف

  همه موارد باال -د     بعد از عفونت احتماالً مادام العمر است                                      -ج

 کدام یک از شاخص هاي زیرجزئ از معیارهاي اندازه گیري میرایی نمی باشد -30

  میزان بروز بیماري -میزان بقا                      د-میزان کشندگی بیماري                      ج-میزان خام مرگ                        ب-الف

 .کیفیت زندگی جسمی محسوب می شودکدامیک از شاخص هاي زیر شاخص  -31

  همه ي موارد -میزان باسوادي             د -امید به زندگی در پایان یک سالگی              ج -سیرابی شیرخواران              ب -الف

 تعریف از موارد زیر است؟» فرآیند پیشرفت پیوسته ي بهبود حالت سالمت جامعه« -32

  ارتقاء بهداشت و سالمت      -ب         آموزش بهداشت و سالمت  -الف

  سیاست بهداشت -توسعه ي بهداشت                                   د -ج

 در اختیار بودن، در دسترس بودن و کیفیت خدمات از نشانگر هاي -33

  وضعیت سالمت و بهداشت   -تدارك مراقبت بهداشتی            ب -الف

  اقتصادي و اجتماعی مربوط -د               سیاست بهداشت              -ج

 میزان هاي اختصاصی بروز کدامند -34

  هیچ کدام -الف وب            د-میزان حمله ثانوي               ج -میزان حمله بیماري        ب -الف

 :آب مورد نیاز براي مصرف انسان باید همه ي ویژگی هاي زیر را داشته باشد بجز گزینه -35

  داراي هر گونه عناصر شیمیایی     -عوامل بیماري زا                                      ب فاقد -الف

  قابل استفاده براي مصارف خانگی -خوش طعم، یعنی فاقد رنگ و بو                         د -ج

 است؟ پیشگیري سطح کدام بیانگر یخ کوه پدیده اساس بر مداخله -36

 سوم)د    دوم)ج      اول)ب    مقدماتی) الف

 کدامیک واکسن هاي میکروبی زنده خفیف شده می باشد؟ -37

  همه موارد)د    طاعون)ج          واکسن خوراکی حصبه)ب  ب ث ژ)الف

 فاصله زمانی بین دریافت عفونت توسط میزان و حداکثر قابلیت آلوده کنندگی وي به      موسوم است؟ -38

  زمان تجدید نسل)د  دوره پنهانی بیماري)ج        دوره واگیري)ب  دوره تمدن)الف

 کشنده است؟% 100کدام بیماري زیر  -39

  سالبونال)د      هاري)ج      ایدز)ب    وبا)الف

 نشان دهنده قطع انتقال بیماري است؟.............. اصطالح -40

  موارد الف و ب)د    مراقبت و درمان)ج  ریشه کنی بیماري)ب  حذف بیماري)الف

 حصبه صحیح است؟کدامیک رد مورد بیمایر  -41

  .انسان یعنی بیماران و حاملین تنها مخزن شناخته شده عفونت می باشد)الف

  .سالگی است 19تا  15حصبه ممکن است در هر سنی دیده شود بیشترین شانس بروز آن در سنین )ب

  بیشتر بیماران را مردان تشکیل می دهند بیشترین حاملین در زنان است)ج

  .همه موارد صحیح است)د

 دامیک از امتیازات استفاده ازعکس در آموزش است؟ک -42
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  همه موارد)د  اصالح اشتباهات)ج  کمک به مطالعات جزئیات)ب  به یاد آوري تجارب)الف

 کدامیک از فرایندهاي زیر افراد را قادر می سازد بر سالمت خود نظارت کرده و آن را بهبود بخشد؟ -43

  درمان بیماریها )د    بهداشت ارتقاء )ج  آموزش بهداشت )ب  مداخالت بهداشتی)الف

 پیشگیري ثانویه عمدتاً در کدام حیطه می باشد؟ -44

  بهداشت و  درمان)د  ناتوانی و بازتوانی)ج  پزشکی اجتماعی)ب  پزشکی بالینی )الف

 کمبود کدامیک موجب پالگر می شود؟ -45

  نیاسین)د    B6ویتامین )ج    B2ویتامین)ب    B1ویتامین)الف

 زندگی یک واحد اجتماعی است؟کدام مطالعه براي کشف و تحلیل  -46

  گزینه ب و ج)د  مطالعه همگرایی)ج  مطالعه شاهد موردي)ب    مطالعه موردي)الف

 کدامیک از اسیدهاي چرب ضروري می باشد؟ -47

  همه موارد)د    آراشیدونیک)ج  لینولینیک        )ب    لینولئیک)الف

 تر می باشد؟حد مطمئن فلوئور در آب              تا            میلی گرم در لی -48

  5/1تا  5/0)د      5تا  1)ج    5/0تا  1/0)ب    8/0تا  5/0)الف

گواتر آندمیک         به مواردي اطالق می شود که بیش از        در صد مردم یک منطقه دچار بزرگی تیروئید  -49

 باشند؟

  درصد        40 –بومی )د  درصد 15آندمیک )ج  درصد 50-اپیدمیک)ب    درصد 10 –آندومیک )الف

 اکسیژن محلول در آب نباید کمتر از           در لیتر باشد؟ -50

    میلی گرم 10)د    میلی گرم 15)ج    میلی گرم 5/0)ب    میلی گرم 5)الف

  

  جامعه شناسی

 .))جامعه عبارت است از دسته اي از مردم که به حال تعاون زندگی می کنند((این تعریف از کیست؟  -51

  ویلفردوپارتو -اگ برن ونیم کف                           د -وستر مارك                            ج -ب     مک ایور                        -الف

 چه کسی مطرح کرد؟» پویا شناسی اجتماعی«و » ایستا شناسی اجتماعی«تقسیم بندي جامعه شناسی به  -52

  گورویچ -سن سیمون                                د -ج                            دورکیم       -اگوست کنت                                  ب -الف

 کدامیک در جامعه شناسی کالن مورد مطالعه قرار می گیرد؟  -53

  همه موارد -د             نظام سرمایه داري                -نهاد خانواده                            ج -نهاد سیاست                             ب -الف

 کدامیک موضوع جامعه شناسی را بررسی تیپ هاي ایده آل یا انواع ایده آل می دانست؟ -54

  روب -مارسل موس                                       د -کنت                                       ج -دورکیم                                         ب -الف

 می داند؟» فونکسیون«یا » کارکرد«کدامیک موضوع جامعه شناسی را مطالعه  -55

  همه موارد -رادکلیف براون                            د -مالینوفسکی                            ج -لوي اشتروس                               ب -الف

 :اجتماعی شدن یعنی  -56

  رعایت سنت ها -تلقین پذیري از جمع                      د -تقلید از دیگران                     ج -ب  پذرش رفتار جمعی     -الف

 کدامیک از عوامل زیز عناصر مشترك و مهم تشکیل دهنده گروه اجتماعی است؟ -57
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  رهبري و اصول -د                        نقش ها     -تعداد اعضا         ج  -کنش تقابل و هدف                                ب -الف

 ؟ :نابرابري اجتماعی عبارت است از  -58

  هیچ کدام -د                    2و  1 -فقدان آزادي ها و احزاب            ج -توزیع غیرعادالنه امکانات و درآمدها     ب -الف

 پایگاه اجتماعی عبارت است از؟ -59

  ماعی قائل استارزشی که جامعه براي نقش اجت -الف

  نقشی که فرد در جامعه عهده دار است -ب 

  شرایط و ارزشهاي خانوادگی -ج  

  .کوششی که فرد براي احراز مقام خاص انجام می دهد  -د  

 مهمترین عامل تببین تحوالت اجتماعی چیست؟ -60

  عصبیت -عصبانیت قومی                    د -ظهور و سقوط دولتها                  ج -همبستگی ارگانیکی                   ب -الف

 از نظر افالطون  خانواده عبارت است از؟ -61

  خانواده پایه و اساس جامعه است -الف

  .خانواده را نفی و تعلیم و تربیت کودکان بر عهده دولت است -ب

  .خانواده مبناي جامعه پذیري نبوده اما تعلیم و تربیت از آن شروع می شود -ج

  .نقش انتقال ارزشها را دارد خانواده -د

 جامعه شناسی از نظر هدف پژوهشهاي اجتماع به موارد زي تقسیم م شود؟ -62

  خرد و کالن -الف

  مردم شناسی و تاریخ -ب

  جامعه شناسی تارخی و جامعه سنجی -ج

  نظري و کاربردي -د

 جامعه شناسی در بررسی رفتارهاي انسانی کدامیک را مورد توجه قرار می دهد؟ -63

  رفتار پسندیده یا ناپسندیده است -الف

  باید با توجه به ارزشهاي اجتماعی قضاوت نماید -ب

  .باید اصول اخالقی خاصی را ارائه نماید -ج

  .با روش ها ي علمی آنها را درك و تبیین نماید -د

 :روان شناسان مکتب یادگیري اجتماعی معتقدند رفتار انسان حاصل -64

  تجربیات فرد در گذشته است                    -الف

  تفسیر دوستان از موقعیت است  -ب 

  فشار حاالت عاطفی اوست                   -ج

  تحلیل ذهنی فرد از موقعت است -د 

 مکتب جامعه شناسی بیشتر بر کدامیک از پایه هاي زیر استوار است؟ -65

  قوانین تجربی  -ب                    تئوري ها                           -الف
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  متغیر ها  -پیش فرض ها                                           د -ج

 سازد؟ می را اجتماعی تبیین مثلث سه زیر موارد از کدامیک عمدتا -66

  ساخت،فرهنگ و تضاد)ب    دیالکتیک،نظم و فرهنگ)الف

  کارکردتضاد و فرهنگ و )د    فرهنگ و ساخت و کارکرد)ج

یکی ازبهترین و مهمترین وسایل تحقیقاتی است که به وسیله آن می توان به علل عمقی پدیده ها ------  -67

 یافت و استعداد و توانایی روانی افراد را شناخت؟ دست

  مشاهده)د  پرسشنامه)ج    نمونه گیري)ب    مصاحبه)الف

انسان ساخته شده است و تاثیر فرهنگ آن قسمت از محیط است که به دست (این تعریف فرهنگ از کیست -68

 )پذیرفته است

  ژان کازنو)د  ادوارد تایلر)ج    رالف لینتون)ب    هرسکوتیس)الف

 کوشش هایی است که اعضاي گروه عمدا براي ایجاد تعادل بین خود  گروه مبذول می دارند؟-----  -69

  تطابق)د    همکاري)ج    سازگاري)ب    همسازي)الف

 ی بنیادي است که براي تداوم سرمایه داري ضرورت دارد؟اصل --------- در مارکسیسم ساختاري  -70

  تولید )د    ایدئولوژي)ج    سود)ب    نیروي کار)الف

 کدام گزینه در مورد نظامهاي مبادله پارسونزي صحیح است؟ -71

  نفوذ           سیاست)د  قدرت           اجتماع)ج  تعهد           فرهنگ)ب    قدرت           اقتصاد )الف

 میانجی و عامل مبادله در کدام خرده سیستم است؟نفوذ  -72

  جامعه پذیري)د  اجتماع جامعه اي)ج  اقتصاد)ب    شکل حکومت)الف

 مکتب پروبلماتیک در مکتب ساخت گرایی از کیست؟ -73

  پارسونز)د  یاکوبسن)ج    لوي اشتروس)ب  آلتوسر)الف

 ساخت مسلط در جامعه سرمایه داري کدام است؟ -74

  تولید)د  نیروي کار)ج  لوژیکساخت ایدئو)ب    اقتصاد )الف

 از میان نظریان فردینان دوسوسور کدامیک از مفاهیم زیر در شکل دادن به زبان شناسی تاثیر شایان دارد؟ -75

  همه موارد)د    دال و مدلول)ج  صورت و جوهر )ب  نطق-گفتار -زبان)الف

داف جدید و وسایل تازه هنگامیکه اهداف  و وسایل هر دو دچار تغییر شده و نوع جدیدي از وحدت میان اه -76

 شکل بگیرد ما با چه نوع از رفتار مواجه هستیم؟

  مناسک گرایی)د    عزلت گزینی)ج  طغیان و سرکشی)ب  ابداع و نوع آوري)الف

 کدام انتقاد بر کارگرد گرایی نادرست است؟ -77

      عدم توجه به دگرگونی)ب          بسیار کل گرایی است)الف

  قش کنشگر در جامعهغفلت از ن)د          عدم توجه به نظم)ج

 اشتراس تقابل دو تایی را از چه کسی به عاریت گرفت؟ -78

  پیاژه)د      فروید)ج    سوسور)ب    یاکوبسن)الف

 مجموع عناصر عینی و ذهنی که در نهادهاي اجتماعی جریان یابند و از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند؟ -79
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  هر سه مورد )د    میراث اجتماعی )ج    میراث فرهنگی)ب    فرهنگ)الف

 رابطه بین تمدن و جامعه در مفهوم کدامیک از موارد زیر منعکس میشود؟ -80

  ساخت)د    تکامل)ج  فرهنگ)ب  کنش)الف

  

  روانشناسی

 :روانشناسی علمی است که -81

                         با مطالعه آن می توان افکار دیگران را خواند-ب        شناسد                               همه ابعاد آدمی را می -الف

  بررسی ذهن وروح است-جلوه هاي روان در رفتار و علل آن را مورد بررسی قرار می دهد                              د-ج

 سریعترین تغییرات انسان بعد از دوران جنینی  در چه زمانی اتفاق می افتد -82

  سه سال اول زندگی                        -ب         دو سال اول زندگی                           -الف

  هیچ کدام -د        چهار سال اول زندگی                           -ج

 کدام دیدگاه در روان شناسی، تقریباً یکسره به رخداد هاي درون ذهنی تأکید دارد؟ -83

  عصبی –زیست  -شناختی                              د -ج             روان کاوي                  -پدیدار شناسی                             ب -الف

 یادگیري در کدام حوزه ي علمی مطرح می شود؟ -84

  همه موارد -شناختی                               د -جامعه شناسی                                 ج -روان شناسی                                 ب -الف

 )تجربی(یکی از ابزار هاي پژوهشی در روان شناسی چیست؟  -85

  پرسش نامه -مصاحبه                                     د -مشاهده                                       ج -آزمون                                     ب -الف

 هماهنگی و انسجام بر عهده ي چه بخش هایی است؟ -86

  غدد درون ریز و دستگاه عصبی -غدد درون ریز و برون ریز           د -غدد درون ریز          ج -دستگاه عصبی             ب -الف

 علت تقریباً تمام تومور هاي مغزي چیست؟ -87

  )گلیال(تکثیر مهار گسیخته سلول هاي  -ب    تکثیر مهار گسیخته سلول هاي مغز -الف

  تکثیر مهار گسیخته سلول هاي نخاعی -د    هاي مغزتکثیر مهار گسیخته نورون  -ج

88- LSD  شبیه است؟» عصب رسانه«از نظر ساختمان شیمیایی به کدام 

  ینسروتون -گابا                                    د -نوراپی نفرین                                      ج -دوپامین                                     ب -الف

خواص آرام بخش برخی از داروهایی که در درمان بیماران دچار اضراب به کار می رود به چه چیزي  -89

 مربوط است؟

  .مربوط است» دوپامین«به تسهیل فعالیت  -الف

  .مربوط است» نوراپی نفرین«به تسهیل فعالیت  -ب

  .مربوط است» گابا«به تسهیل فعالیت مهاري  -ج

  .مربوط است» نینسروتو«به تسهیل فعالیت  -د

 کدام دستگاه در ترس و حاالت تحریکی غلبه دارد؟ -90

  الف و ب -دستگاه عصبی مرکزي                           د -پاراسمپاتیک                            ب سمپاتیک                            ج -الف

 کدام حس در بدو تولد کامالً شکل نگرفته است؟ -91
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  المسه -بینایی                                            د -بویایی                                            ج -ب                                   شنوایی   -الف

 در چه سنی کودك در تاریکی جهت صدا را درست تشخیص می دهد؟ -92

  ماهگی 5 -ماهگی                                   د 4 -ماهگی                                    ج 3 -ماهگی                                     ب 2 -الف

 درجه رشد عاطفی وفکري به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد -93

  ذهن -د                                     جنس-هوش                                  ج -ب                                     سن-الف

 در چه سنی بچه ها به راحتی نقشه ي مسیر خود را ترسیم می کنند؟ -94

  سالگی 5/1 -سالگی                                  د 8 -سالگی                                   ج 4 -سالگی                                    ب 2 -الف

 ء چیست؟مفهوم بقاي شی  -95

  .فرد بداند شی ء وجود دارد گرچه حواس وي آن را درك نکند -الف

  .فرد بداند شی ء وجود ندارد، گرچه حواس وي آن را درك کند -ب

  .شی ء پنهان است، فرد نمی داند ولی بقا دارد -ج

  .شی ء پنهان است و وجود ندارد -د

 شود؟ می نامیده افسردگی نوع چه باشد همراه اضطراب با که افسردگی -96

  فعال)د  هراسی)ج  وسواسی)ب    تحریکاتی)الف

 افزایش کدامیک از موارد زیر موجب اسکیزوفرنی می شود؟ -97

  آمفتامین)د  سروتونین)ج    نور اپی نفرین)ب  دو پامین)الف

 بانی رفتار گرایی از کیست؟ -98

  ثوراندیک)د    پاولف)ج  واتسون)ب  اسکینر)الف

 گذارند؟اثر می  ---------روان گردان ها بر  -99

  هوشیاري و خلق-رفتار)د    ذهن و روان)ج  هوشیاري)ب    رفتار)الف

 ظرفیت حافظه کوتاه مدت چیست؟ -100

+2)ج      7-2)ب      7+2)الف
+3)د    -

-  

 چند نوع حافظه پنهان شناخته شده است؟ -101

  پنج نوع)د    دو نوع)ج  چهار نوع)ب  سه نوع )الف

 اندیشه و مفاهیمی که در ذهن داریم محصول چیست؟ -102

  ناخودآگاه)د    یادگیري)ج      حافظه)ب  اريهوشی)الف

 فراموش کردن مطلب تابع  چه چیزي است؟ -103

  تصادف)د      زمان)ج      محرك)ب  مکان)الف

 از کدام توهم می شود به نحو موثري در مهار درد کمک گرفت؟ -104

  هیچکدام)د    هر دو مورد)ج    توهم منفی)ب    توهم مثبت)الف

 می رسد؟ حدت بینایی کودك در چند سالگی به حد بالغین -105

  سالگی 5تا  1)د  سالگی 1)ج    شش سالگی)ب    سالگی 2)الف

 کدام سر نخ براي ادراك فاصله یا عمق کاربرد دارد؟ -106
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  همه موارد)د    اختالف منظر دو چشمی)ج  تمایز دو چشمی)ب    اختالف منظر حرکتی)الف

 چه مفهومی باعث می گردد انسان اطالعات زیادي را سریعاًپردازش و سپس اقدام کند؟ -107

  حافظه اشکار)د    طرحواره)ج  حافظه پنهان)ب  استنباط )الف

 ساده ترین نوع یادگیري کدامی یک از موارد زیر است؟ -108

  الف و ب)د  شرطی شدن فعال)ج  شرطی شدن سنتی)ب  خو گیري)الف

 عالقه مندي به تدارك توشه باي نسل آینده را چه می نامند؟ -109

  یابیهویت )د  تمامیت)ج  زایندگی)ب    دور اندیشی )الف

 بهترین زمان براي یادگیري مهارتها چه سنی است؟ -110

  سالگی 19-22)د    سالگی 12-15)ج    سالگی 16-18)ب    سالگی 6-11)الف

  

 
PART ONE: READING COMPREHENSION 
 
Directions: Read the Following passages carefully. Each one is following by several questions 
about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d), to each question. Then on your 
answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. 
Base your answer to each question on the information given in the passage only. 

 

PASSAGE ONE 
Every social group contains within it the elements and conditions in which disputes will arise. 
Even the smallest social group will experience disputes between its members and as we would 
expect, the larger and more complex a social group becomes, the more varied and perhaps, 
frequent will be the disputes which crop up within it. Hardly a day goes by in people's everyday 
lives without some problem occurring, some argument arising or some resentment or frustration 
being felt by one person or group over the activities of another. Family rows, arguments with 
friends, confrontation at work and so on are familiar to most people, as are the various solutions 
which we use to deal with those disputes. 
111- The passage is about ………. . 
a) Social group and economic disputes      b) The law of disputes and social group 
c) Different types of problematic disputes     d) Disputes between members of a social group 
112- According to the passage, ………. . 
a) more complex social groups suffer from the same problems 
b) in a society there will be disputes between the rich and the poor 
c) almost every social group has disputes among its members 
d) small social group do not usually have disputes over economic problems 
113- The passage mentions that ………. . 
a) people have some problems almost everyday in their lives 
b) small social groups experience more varied disputes 
c) some disputes can easily be settled between the social groups 
d) the simplest disputes are deal with by various informal means 
114- The expression 'crop up' in line 3 is closest in meaning to ………. . 
a) 'move' b) 'appear' c) 'create' d) 'establish' 
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PASSAGE TWO 
You're walking up a hill and stop to catch your breath. You look down and see ants running in 
all different directions. It looks as if the ants don't know what they are doing or where they are 
going. Yet, ants have a very well-ordered world. 
Within the organization of an ant colony, each ant has a job to do. Each colony has thousands of 
worker ants and one or more queen ants. Worker ants build the nest, find food and take care of 
young ants. Groups cooperate on many tasks. They hurry and bustle about to help one another 
complete the work. At the center of their lives is the queen. 
People have admired the well-ordered world of ants. They have wished that humans would 
cooperate as well as ants. Thousands of ants are crowed together in a teeming nest. Yet, they 
never fight each other. They fight only when there is an outside threat. Then they defend the nest 
against the attack. 
The worker ants accept the authority of the queen. The queen has a special way of giving orders. 
Her body makes a chemical on her skin that worker ants lick. Ants seem to like its taste. It makes 
them act in certain ways. It gives them order. They pass the chemical and its messages on to the 
other ants. 
115- What does the passage mainly discuss? 
a) Queen Ants   b) Worker Ants 
c) A well-ordered World  d) Authority of the Queen 
116- According to the passage, ants ………. What they are doing or where they are going. 
a) do know    b) probably know 
c) seem not to know   d) don't probably know 
117- Worker ants ………. to help one another complete the work. 
a) move about quickly  b) do the work more slowly 
c) do the job later than is planned d) move about more slowly than is expected 
118- Thousands of ants are crowded together and ………. When there is an outside attack. 
a) fight with the enemy  b) cooperate with the queen 
c) fight with one another  d) cooperate with other insects 

  

PASSAGE THREE 
Many developments in modern are almost incredible. They include the replacement of damaged 
blood vessels with simulated ones made of plastic; the replacement of heart valves with plastic 
substitutes; the transplanting of tissues such as the lens of the eye, the invention of the artificial 
kidney to clean the blood of persons at regular intervals and the development of heart and lung 
machines to keep patients alive during very long operations. All these things open a hopeful vista 
for the future of surgery. 
One of the most revolutionary areas of modern surgery is that of organ transplants. Until a few 
years ago, no person, except an identical twin, was able to accept into his body the tissues of 
another person without reacting against them and eventually killing them. Recently, however, it 
has been discovered that with the use of X-rays and special drugs, it is possible to graft tissues 
from one person to another, which will survive for periods of years or more. Kidneys have been 
successfully ransplanted between non-identical twins. Heart and lung transplants have been 
successful in animals, though certain rejection problems in humans have yet to be solved. 
119- A main difficulty of organ transplant is ………. . 

a) the lack of identical size organs 
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b) the body's inability to accept non-self tissue 
c) donors can only help their twins 
d) problems caused by rejection in animal experiments 

120- It is stated that modern surgery has ………. . 
a) no limitations in performing any operation today 
b) been successful mostly in kidney transplantation 
c) not still found any solutions for rejection problems 
d) opened new horizons for surgeons 

121- The term ''simulated'' (line 2) can best be replaced by ……… . 
a) simplified 
b) artificial 
c) identical 
d) donated 

122- Surgery, as compared to a few years ago, ………. . 
a) has eliminated altogether problems related to tissue rejection 
b) has progressed, but mainly in the animal experiments 
c) has been enhanced by the use of drugs and X-rays 
d) has advanced due mainly to technology 

123- The text mostly discusses ………. . 
a) Synthetic substitutes used in transplant surgery 
b) Tissues rejection in transplant operations 
c) Technological advances in transplant surgery 
d) Various organ transplation techniques 

 
PASSSAGE FOUR 
Nowadays, visits to the doctor are frequently requests for medication. If your satisfaction with 
the doctor depends on whether or not you're given medication, you're working against your own 
best interest. If you go to doctor because of a cold and request a ''shot of penicillin''. You're 
asking for poor medical practice. (Penicillin should only rarely be given by injection, and it 
shouldn't be given for uncomplicated colds.) Your doctor knows this but may give in to your 
request. 
The most frequently prescribed medications in the United States, making up the bulk of drug 
costs, are tranquilizers, minor pain relievers and sedatives. These drugs cause the greatest 
number of side effects and they aren't really scientifically important medications. 
Our national prescription pattern arose, at least in part, because of ill-advised consumer 
demand. You can reduce or eliminate the cost of medication almost completely by decreasing 
your pressure to receive and take medications that you don't need. 
Fortunately, our bodies heal most problems if we curb our impatience a little. The policy of 
''watchful waiting'' without medication is usually the best one. 

124- According to text, most patients referring to a doctor ………. . 
a) misuse the drugs given to them 
b) suffer from minor illnesses 
c) receive inadequate care 
d) expect a prescription 

125- It is stated, in the text, that doctors ………. . 
a) usually ignore the patient's satisfaction 
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b) sometimes submit to their client's wishes 
c) give prescription independently of patients 
d) prefer tranquilizers to other kinds of medication 

126- The writer in the passage mostly criticizes ………. . 
a) inappropriate patient expectations 
b) doctors prescribing penicillin 
c) ordering of tranquilizers and pain killers 
d) the high cost of medication 

127- When having a minor pain it is advisable to ………. . 
a) visit the doctor immediately 
b) give time to the body to heal 
c) tell your doctor what medication you favor 
d) make use of common pain relievers on the market 

128- The passage mostly deals with ………. . 
a) types of drugs ordered by doctors 
b) why and when one should visit a doctor 
c) types of disorders most frequently handled by doctors 
d) the most common prescription pattern among doctors 

  

PART TWO: VOCABULARY 
Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases 
marked  (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence. 
129- What we ………. in this house is space to store things. 
a) Last   b) laugh  c) lead  d) lack 
130- Everyone else was killed in the accident. I was the only one to ………. . 
a) Relieve  b) survive  c) alive   d) outlive 
131- That's a nice dress. It ………. you perfectly. 
a) Suits   b) settles  c) matches  d) goes 
132- He was ………. form the firm because he was always late for work. 
a) Sacked  b) retired  c) resigned  d) disposed 
133- I couldn't ………. the meeting because I was sp busy. 
a) Assist  b) attend  c) attempt  d) present 
134- In the days before typewriters were invented, thousands of people were employed as 

………., copying down figures by hand. 
a) Dependants b) clerks  c) assistants  d) officials 
135- There was an interesting ………. of the film in the paper this morning. 
a) Comment  b) Resume  c) Revision  d) Review 
136- It wasn't an accident. He did it on ………. . 
a) Reason  b) determination c) purpose  d) intention 
137- The garden has been ………. . There are weeds growing everywhere. 
a) Neglected  b) uncared  c) mistreated  d) unnoticed 
138- Naturally my client will ………. payment of the cheque until he is satisfied that the 

workhas been properly carried out. 
a) Upset  b) withdraw  c) uphold  d) withhold 

139- I stayed in bed for another two weeks on my doctor's ………. . 
a) Regiment  b) recommendation   c) medication  d) inhibition 



 
 

www. nokhbegaan.com  14 
  

  آموزش بهداشت    : رشته                                          فرهنگ گستر نخبگان  گروه آموزشی                         ارشد                االت آزمون دوره کارشناسی ؤس

140- Some forms of cancer are now considered ………. diseases. 
a) Disposable  b) favorable  c)assessable  d) remediable 
141- Some food such as sugar and candy ………. tooth decay; people are advised to avoid 
them. 
a) Hinder  b) Prevent  c) Promote  d) Improve 
142- Asthma, with the highest incidence among other allergic reactions, is the most 
………. manifestation of hypersensitivity. 

a) Virulent  b) prevalent  c) negligent  d) quiescent 
143- Tests must be carried out to ………. the therapeutic efficacy of a drug. 

a) Adapt  b) confirm  c) postpone  d) protract 
144- If vision loss has already begun, it may ………. to total blindness even after the start 
of treatment. 
a) Penetrate  b) subside  c) conform  d) advance 
145- Her parents always worry about her ………. to infectious diseases. 

a) Invulnerability b) reversibility  c) susceptibility d) adaptability 
146- Neonatal breathing begins when pulmonary fluid in lungs is ………. by the 
compression of thorax during delivery. 
a) Replaced  b) dismissed  c) recovered  d) expelled 
147- Present findings support the common belief that mild physical activity ………. the 
digestive process. 
a) Favors  b) performs  c) endures  d) tailors 
148- The laborious work of proficient surgeons ………. the chances of the patient's 
survival. 
a) Augmented b) suspended  c) subsidized  d) alleviated 
149- The laborious work of proficient surgeons ………. the chance of the patient's 
survival. 
a) Augmented   b) subsided  c) abated  d)reversed 
150. The doctor gave him some medicine to ……… his pain. 
b) a. increase                    b. reduce                          c.  augment                     d. revive 
 

  


