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 استعداد تحصیلی چیست؟

قرار گرفت. استعداد  موردسنجشهمزمان با برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری، استعداد تحصیلی  0931ال از س
طور مستقل هیچ توانایی خاصی را در داوطلب تحصیلی یکی از مواد آزمون وزارت علوم بوده است. استعداد تحصیلی به

اشد که بسازی و محاسبات مقدماتی و... میدن، مدلهای تحلیلی، استنباط کرکند بلکه ترکیبی از مهارتمحاسبه نمی
 کمیتی -4 تحلیلی -9 منطقی -2 درک مطلب -0 گیرد:ها در چهار بخش زیر مورد ارزیابی قرار میاین مهارت

 Management Graduate انجمن 03۹9در سال است.  GMATاستعداد تحصیلی تا حدودی شبیه به آزمون 

Council Admission معروف بهGMAC   تصمیم گرفت یک آزمون استاندارد  وکارکسبمدرسه  3با همراهی
بار در  291111 حدوداًبار داده شده اما اکنون  2111 حدوداً. در سال اول این آزمون سنجش افراد در نظر بگیرندبرای 

برنامه آموزشی در سرتاسر جهان این تست را برگزار  ۹311مدرسه و  1120شود. هم اکنون حدود هر سال گرفته می
 (Graduate Management Admission Test) که مخفف عبارت  GMATآزمون .کنندمی

شرکت  انیمتقاضفردی و ذهنی  یهامهارتیکی از معتبرترین و قابل اتکاترین ابزارهای سنجش  عنوانبهاست امروزه 
. امروزه بسیاری شودیمشناخته   (MPA Master of Public Administration)و A MBمثل ییهادورهدر 
یک معیار  عنوانبهرا   GMAT؛ نمره آزمونهادوره گونهنیاهای معتبر برگزارکننده یهادانشگاهآموزشی و  مؤسساتاز 

 کپارچهی استدالل بخش شدن اضافه با 2102ژوئن  ۹در تاریخ  .رندیگیم نظر دربرای ارزیابی دانشجویان متقاضی 
 :به این ترتیب تغییر کرد  GMATآزمون یهابخش

این بخش از یک : AWA) Assessment: Writing (Analytical تحلیلی نگارش ارزشیابی -۱
در یافتن استدالل پنهان در پس یک  فردتشکیل شده است که به دنبال یافتن مهارت  یاقهیدق 91بخش نوشتاری 

 د آن تحلیل است.تحلیل و سپس نق

دقیقه است. در این  91این بخش از آزمون نیز  :Reasoning) (Integrated یکپارچه استدالل بخش -2
خش کنند. این بارائه شده در چند قالب و از چند منبع را بررسی می یهادادهدر بررسی و ارزیابی شخص بخش توانایی 

 :بخش مختلف تشکیل شده است 4در  سؤال 02از 

جای خالی بر اساس شکل یا نمودار  سؤاالتدر این بخش باید  :(Graphic Interpretation) ر بصریتفسی
 .ارائه شده پر شوند

ممکن از  یهاپاسخداده شده که باید  سؤال با دو زیر سؤالیک  :(Two-Part Analysis) تحلیل دوقسمتی
 .انتخاب شود دهدیمرا به شکل ستونی نشان  هانهیگزجدولی که 

شود که باید تحلیل شود و بر اساس یک جدول قابل مرتب شدن ارائه می: (Table Analysis) تحلیل جدول
 .صحیح و غلط جواب داده شود یهاپاسخچندبخشی با  سؤاالتآن به 

چند منبع اطالعاتی در قالب  سؤالدر این نوع از : (Multi-Source Reasoning) استدالل چند منبعی 
 .مربوطه پاسخ داد سؤاالتشود و باید بر اساس این اطالعات به رسمی ارائه می یاهمتنو  هانامه

 سؤاالتشود. این ریاضی و محاسباتی ارائه می یسؤاالتدر این بخش : (Quantitative) محاسباتی مهارت -۳
ود که شده مطرح میاین بخش در دو دسته حل مسئله و کفایت دا سؤاالتنیازمند مقداری دانش محاسباتی و جبری است. 

 ا خیر.کند یدر بخش کفایت داده باید پاسخ دهید که آیا اطالعات داده شده برای حل قطعی و یکتای مسئله کفایت می

درک مطلب، تحلیل انتقادی و تصحیح جمله جواب  سؤاالتدر این بخش باید به : (Verbal) کالمی مهارت -۴
الم طراحان در این بخش توانایی شما برای تحلیل اطالعات و استخراج یک هستند. طبق اع یانهیگز ۹نیز  سؤاالتداد. 

 .شودیمبررسی  یریگجهینت

http://www.gmac.com/
http://www.gmac.com/
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 کنیم.سی میررا بر 39استعداد تحصیلی وزارت بهداشت کنکور  سؤاالتدر ادامه 
ان در مز دفترچه عمومی آزمون دکتری وزارت علوم از دو بخش زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی تشکیل شده است و

زمان در نظر گرفته شده برای آزمون استعداد تحصیلی وزارت بهداشت  کهیدرحالدقیقه است  31نظر گرفته شده برای آن 
برای  ازیموردناز درک مطلب تشکیل شده است که مهارت  39دقیقه است. بخش اول آزمون دکتری وزارت بهداشت  ۹1

. توان پاسخ دادی این کتب میهامهارتعلوم ندارد و با تکیه بر وزارت  سؤاالتی پاسخگویی هامهارتآن تفاوتی با 
قابل حل است. بخش سوم و چهارم نسبت به آزمون وزارت علوم  هامهارتبخش دوم نیز مانند بخش اول با تکیه بر 

 ی به آن پاسخ داد.راحتبهتوان است و می ترراحت
 خواهد بود.ذکر نکاتی در باب ساختار کتاب حاضر خالی از فایده ن

ی، بخش تخصص سؤاالتبایست پس از پاسخ به ای طراحی شده است که داوطلب میگونهآزمون ورودی مقطع دکتری به
کاهد تخصصی انرژی بسیار زیادی را از داوطلب می سؤاالتاستعداد تحصیلی را پاسخ دهد. این در حالی است که حل  سؤاالت

ی داوطلبان هادر موفقیت آزمون استعداد تحصیلی دارد، این مسئله یکی از دغدغه و از آنجائی که سرعت نقش بسیار مهمی را
 باشد که به دلیل استرس، ترس از کم بودناست. تمرکز یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت آزمون استعداد تحصیلی می

شود. این کتاب، خودآموز استعداد زمان و همچنین برخی از محرکات بیرونی مانند صدای ناهنجار، از میزان آن کاسته می
های آزمون، سرعت داوطلب برای های الزم برای هر یک از بخشباشد و سعی شده است با آموزش مهارتتحصیلی می

، افزایش داده شود همچنین در هر بخش نکاتی را برای افزایش تمرکز داوطلب بیان کردیم. یکی دیگر سؤاالتپاسخ دادن به 
هایی است که منتج به افزایش توانایی داوطلب در مدیریت ها و تکنیکفرد این کتاب طراحی شیوهربههای منحصاز ویژگی
ای طراحی شده است گونه)قیف( اشاره کرد. این تکنیک به Hopperتوان به معرفی تکنیک گردد. از آن جمله میزمان می

ت زدن در ابتدا برای تس میکنیم، متفاوت است. پیشنهاد با سطح یکسان سؤاالتکه، زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ به 
اسخ را ترکیبی پ سؤاالتی آن را فرا گیرید و در ادامه سعی کنید هامهارتحل کنید تا تمامی  قدرآنیک بخش را  سؤاالت

 با هم پاسخ دهید. سؤال 4از هر بخش را انتخاب کرده و به هر  سؤالدهید یعنی یک 

 شوند، آنچه که در پاسخ بهبه سادگی پاسخ داده می هامهارتاستعداد تحصیلی با یادگیری  سؤاالت :Hopperتکنیک 

 ؤالساست. زمانی که برای اولین بار  سؤالبسیار اهمیت دارد در نظر گرفتن زمان و به خاطر داشتن مهارت ویژه  سؤاالتاین 
خواهید  مشابه سؤاالتاست، بعد از چند بار حل کردن دهید بسیار زمان بر و دشوار ی استعداد تحصیلی را پاسخ میهابخش
یلی بخش تحلیلی استعداد تحص سؤاالتشود. فرض کنید قصد دارید به راحتی و با صرف زمان کم پاسخ داده می سؤالدید 

اسخ را پ سؤالو بدون توجه به زمان  هامهارتاین بخش، با به کارگیری  ازیموردنی هامهارترا پاسخ دهید. پس از یادگیری 
بدون در  سؤاالتیک روز و یا دو روز زمان نیاز داشته باشید، مرحله اول حل  سؤالدهید گاهی ممکن است برای حل این 

را یادداشت کرده و با توجه به توضیحات قبل در رابطه با نحوه تست زدن  سؤالنظر گرفتن زمان است، زمان پاسخ دادن به 
به  و را در زمان کمتری پاسخ دهید سؤالی در همان بخش انتخاب کرده و سعی کنید دیگر سؤالاستعداد تحصیلی،  سؤاالت

حل کنید تا زمان را به میزان زمان مشخص شده در هر فصل برسانید. در  سؤالی نمونه همان هاسؤال قدرآنهمین ترتیب 
ا پاسخ هحدودیت و با تکیه بر مهارترا در ابتدا بدون م سؤاالتای تنظیم شده است که داوطلب گونهواقع این تکنیک به

 شود.نظیر آن زمان کمتری در نظر گرفته می سؤاالتدهد و در ادامه برای پاسخ به می

د تأثیر توانژنتیک نقش زیادی در تعیین میزان هوش افراد دارد اما عوامل محیطی می هرچندشویم که در انتها یادآور می
مرکز و ها، تگردد، عالوه بر مهارتفقیت داوطلب در آزمون استعداد تحصیلی مییی داشته باشد. آنچه که موجب موبسزا

، های دیگر کتاب نیاز نیستی هر قسمت به معلوماتی از قسمتسرعت، استمرار و تمرین فراوان است. گرچه در مطالعه
 اما پیشنهاد ما بر این است که کتاب به ترتیب فهرست مطالعه گردد.



 

استعداد تحصیلی به مهارت درک مطلب اختصاص دارد. معموالً در این بخش دو متن متناسب  اولین بخش سؤاالت
 یهای بخش درک مطلب ارائهشود. معموالً متنبا گروه امتحانی هرکدام همراه با چهار سؤال مربوط به آن ارائه می

دگی کند. آنچه که موجب پیچییان مییک مفهوم، نظریه، تاریخچه و یا اعتقادات افرادی را در رابطه با یک مسئله ب
متن  د.باشهای با اصطالحات زیاد، روابط علت و معلولی، در یک نظریه پس از بیان آن میگردد، ارائه مثالمتن می

 شود.زیر در ابتدای آزمون آورده می
 

 راهنمایی:

 ییهاو پاسخ سؤال ها را به دقت بخوانیدیک از متنطور مجزا آمده است. هردو متن بهدر این بخش، 

توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در را که در زیر آمده است، با توجه به آنچه می

 نامه عالمت بزنید.پاسخ
 

ایین و پ -برای پاسخ به سؤاالت درک مطلب نیاز به مطالعه متن به دو روش است. ابتدا از روش باال  یطورکلبه
 کنیم.را استفاده میباال  -سپس روش پایین

 پایین -روش باال

 پایین آشنا شوید. -با رویکرد پردازش متن از باال
 شود از دانش عمومی، تجربه و هوش خود برای درک متن استفاده کنیم.این رویکرد باعث می

 

Bird’s eye view 

د. زمین را تشخیص دهتواند منطقه وسیعی را در زیر خود ببیند و ساختار کلی یک پرنده هنگام پرواز می

پایین بدین معناست که باید مانند دید یک پرنده از باال به متن دقت کنید و  -پردازش متن از باال

 متن را بررسی کنید.

 اول فصل

 درک مطلب
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عنوان یک موضوع کلی در نظر بگیرید و تالش کنید تصویری از متن پایین باید متن را به -در پردازش متن از باال
وانید در تها بسیار پرکاربرد است. با این روش میده از این تکنیک در حل برخی سؤالدر ذهن خود بسازید. استفا

 کنید و متن را بهتر درک کنید. یبندذهن خود متن را طبقه

 باال -پردازش متن از پایین

رای بصورت جزیی بررسی کنید و از جزییات متن برای پاسخ به سؤاالت استفاده کنید. در این روش باید متن را به
پایین را به خوبی انجام داده باشد در این  -بهتر بررسی کردن جزییات متن باید در مرحله اول پردازش متن از باال

 کنید.صورت متن را بهتر از پایین به باال بررسی می

 برای پاسخ به سؤاالت درک مطلب باید:

 هایی از ار ناخودآگاه دقت شما را در قسمتها بخوانید.. این کابتدا سؤاالت متن را بدون در نظر گرفتن گزینه
اول  یدهد هرگز سعی نکنید به دنبال جواب سؤاالت در مرحلهمتن که مربوط به سؤاالت است، افزایش می

 های مخصوص به خود را دارد.قرائت متن، باشید. چرا که پاسخ به سؤاالت تکنیک
 پایین پردازش کنید. -متن را از باال 
 را در سؤاالت به آن اشاره شده است مشخص کنید. از متن ییهاقسمت 
 باال پردازش کنید. -را با روش پایین متن 
 .به سؤاالت پاسخ دهید 

 موارد زیر را به خاطر بسپارید:

 شود که گاهی سرشار از کلمات ها در این بخش آورده میهایی پیچیده از مقاالت علمی و کتابمعموالً متن
. توجه به این نکته ضروری است که برای حل سؤاالت این بخش کافی است باشدو اصطالحات پیچیده می

 پایین این اصطالحات را کنار بگذارید و -به درک و فهم منظور اصلی متن پی ببرید. در پردازش متن از باال
 سعی کنید تصویر کلی از متن در ذهن خود بسازید.

 به یاد داشته باشید که در درک مطلب نباید متن را  دهیم.در فصل بعد، مهارت تحلیلی را مفصالً توضیح می
تحلیل کرد و نتایجی برای آن به دست آورد و از عقاید شخصی برای پاسخ به سؤاالت استفاده کرد. در 

شود که نتایج آن با عقیده شخصی شما هرچند صحیح متفاوت مطرح می یسؤاالت درک مطلب گاهی سؤاالت
 باشد.ه که در متن است میاست. مالک پاسخ به سؤاالت آنچ

ه خاطر تک جمالت متن را بدر ابتدا در پردازش متن از باال به پایین متن را چشمی بخوانید، هرگز سعی نکنید تک
ی متن، دست یابید. متن را روخوانی کنید. هرگز پس از خواندن نیمی از بسپارید و یا اینکه به فهم جمله به جمله

اره نخوانید به عبارت دیگر تحت هیچ شرایطی متن را چند بار نخوانید و یا بین خواندن متن، متن، متن را از ابتدا دوب
 خواندن را قطع نکنید.

 توجه کنید:

 قبل از خواندن متن به خود بگویید: قرار است یک بار این متن را بخوانی.

 شود که متنموجب می این تأکید قبل از شروع خواندن، به شما در باال بردن تمرکز کمک خواهد کرد و

 را با دقت بخوانید.



فصل اول: درک مطلب
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 !افراط نکنید 

اگر شما خیلی آرام و خیلی با دقت به جزئیات توجه کنید، تصویر کلی از متن را به راحتی از دست خواهید داد. 
سرعت خواندن متن را تنظیم کنید. متن را با سرعتی بخوانید که به مفهوم آن پی ببرید. نه آنقدر آرام که تصویر 

 کلی متن را از دست بدهید و نه آنقدر سریع که مجبور باشید دوباره متن را بخوانید.
 به شما کمک خواهد کرد. Hopperنگران سرعت پاسخ دادن و قرائت متن نباشید. تکنیک 

 :مانند یک شکارچی باشید. جمالت کلیدی را در حین قرائت متن پیدا کنید و عالمت بزنید. ازجمله عبارات کلیدی 
ود شهایی ارائه میگاهی برای مصداق یک نظریه و یا حمایت از قسمتی از متن، مثال مصداق قسمتی از متن: -0

 شود.عنوان مثال، برای نمونه، بدین دلیل که و... آورده میکه معموالً پس از اتمام جمله از عبارات: به
متوجه اهمیت آن قسمت از متن شدید و از اگر در هنگام قرائت متن، با توجه به سؤاالت مطرح شده  نقیض: -2

های جمله که موجب تناقض جمالت فعل نفی استفاده شده بالفاصله فعل را عالمت بزنید. همچنین ازجمله ربط
 باشد.رغم، با وجود این و... میگردد، عبارات: اما علیمی

را مشخص  باشد. این عباراتهای نتایجی از متن میدهو... آغازکنن رونی، ازاجهیاستنتاج: عباراتی مانند، بنابراین، درنت -9
 گیری کلی متن، بسیار مؤثر هستند.هایی از متن و یا نتیجهگیری جزئی قسمتکنید. این عبارات در نتیجه

کند دقت کنید و آنها را مشخص کنید: عباراتی از قبیل: هایی که توجه شما را به قسمتی از متن جلب میعبارت -4
 به راجع به و...با توجه 

ن عبارات و... ای صورتنیشود مانند بعالوه، همچنین، بدای بر متن استفاده میعباراتی برای اضافه کردن نکته -۹
 شوند.ی دیگری را متذکر مینکته

 شود.عباراتی مانند در هر صورت، به هر حال و... برای گذراندن آن قسمت از متن استفاده می -6
دهد گزاره همیشه درست است مانند قطعاً همیشه و... این گزاره ت کنید عباراتی که به خواننده یقین میها دقبه واژه -9

مطرح شود با قطعیت باال به آن پاسخ دهید. اگر در متن از عباراتی مانند، برخی، بخشی، نسبتاً و... استفاده  یاگر در سؤال
دانست. این گزاره غلط نسبی است. حتماً در متن این واژگان را توان با قطعیت گزاره را همیشه درست شده باشد نمی

 هایی که عیناً در متن آمده است پاسخ سؤاالت درک مطلب را بدهید.مشخص سازید و طبق عبارت
 های مجزایی پس از خواندن متن، از خود بپرسید هدف متن چه بوده است؟ متن را در ذهن خود به قسمت

 دست آورید، این کار به شما در پاسخ به سؤال فوق،د ارتباط بین متون را بهبندی کنید و سعی کنیطبقه
های متن را تحت عنوان اطالعات قسمت قبل، اطالعات کمک خواهد کرد. سعی کنید اطالعات قسمت

بندی کنید. و پس از اتمام قسمت قبل متن و بعد از خواندن قسمت بعد قسمت جدید متن در ذهن طبقه
 رفت و یا جای تعجبد آیا اطالعات این قسمت با توجه به اطالعات قسمت قبل، انتظار میاز خود بپرسی

دست آورده از این قسمت مصداقی برای اطالعات قسمت قبل است و یا قسمت قبل دارد؟ آیا اطالعات به
 هید.دکند؟ هرگز متن را تحلیل نکنید و با توجه به متن بیان شده به سؤاالت مذکور پاسخ را نقض می

 ای را دو بار بخوانید.در پاسخ دادن به سؤاالت عجله نکنید، ممکن است مجبور باشید گزینه 
نیم. کپردازیم و نکات مربوط به آن را بررسی میدر ادامه به بررسی سؤاالت بخش درک مطلب آزمون دکتری می

 ا دلیل ارائه دهید.هبرای کنار گذاشتن گزینهها را تحلیل کنید. سعی کنید این متون را با دقت بخوانید و تمامی گزینه
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 یافتن بهترین عنوان -1

 یکی از سؤاالت رایج بخش درک مطلب یافتن پیام اصلی نویسنده است.
 موضوع اصلی متن، کدام است؟ -0
 پیام متن کدام است؟ -2
 منظور اصلی نویسنده متن فوق کدام است؟ -9

موضوع کلی  عنوان یکباید پاسخ این قبیل سؤاالت را بدهید. باید متن را بهاز رویکرد پردازش متن از باال به پایین 
ها در نظر بگیرید و تالش کنید تصویری از متن در ذهن خود بسازید. استفاده از این تکنیک در حل این مدل سؤال

 بسیار پرکاربرد است.
ند با این کوضوع را پیرامون بحث بررسی میو پاراگراف بعدی م کندیمعموالً پاراگراف اول متن موضوعی را بیان م

یام کند و ممکن است پتوان این پاراگراف را کنار بگذارید و پاراگراف بعدی متن بحث را دنبال میوت که میاتف
 اصلی متن پس از رد چند نظریه و تحلیل چند دیدگاه بیان شود.
باید واژه در متن وجود داشته باشند و در چهارچوب  آنچه که در پاسخ به این سؤال باید در نظر بگیرید این است که

 متن به پاسخ به سؤال بپردازید و هرگز فراتر از متن پاسخ ندهید.
 به متن زیر که برگرفته از کتاب لیبرالیسم غرب از آنتونی ارپالستر است، توجه کنید:

 ی موعهمجمجرد و ثابت و همچون  یکی از نکات مورد تأکید این است که لیبرالیسم را نباید در قالب عباراتی
ا در ههای سیاسی و اخالقی مشاهده کرد، بلکه لیبرالیسم حرکت تاریخی مشخصی از اندیشهتغییرناپذیری از ارزش

سیاری ب هایشود. لیبرالیسم در این مفهوم دگرگونیگری آغاز میعصر جدید است که با جریان رنسانس و اصالح
یل آن باید نه به روشی مفهومی بلکه بیشتر تاریخی باشد. لذا تصویری که در این اثر از را از سر گذرانده است و تحل

 شود، بر طرحی تاریخی استوار است که در سراسر اثر دنبال خواهد شد.لیبرالیسم عرضه می
در سراسر  های مشترکی لیبرالیسم بنامیم، به مفهوم پذیرش نوعی مداومت و وجود رشتهچنین طرحی را مطالعه نکهیا

ترین توان از چنگ مسئله تعریف رهایی یافت؛ اما متداولتاریخ آن است. البته با پذیرش یک رهیافت تاریخی نمی
ا تغییر و های مشترک و برخورد بسیاسی و بحث درباره آنها، موشکافی در بررسی این رشته« لیبرالسیم»روش تعریف 

ی از اصورت مجموعهی سیاسی مانند لیبرالیسم معموالً بهآموزه ای است. یکصورت سطحی و حاشیهتحوالت آن به
 شود.های اخالقی و سیاسی است و یا حتی یک ارزش مسلط واحد، در نظر گرفته میارزش

سبت محدود و لیبرالیسم در تفسیری به ن« برابری»ای در باب شود سوسیالیسم مقولهچنین است که غالباً گفته می
 است.« زادی فردیاعتقاد به ارزش آ»

 موضوع اصلی متن کدام است؟ )تألیفی( )زمان پاسخگویی به متن نامحدود(
 ی تعریف لیبرالیسمدرباره -2 ی مفهوم لیبرالیسم و مفهوم سوسیالیسممقایسه -0
 های سیاسی و اخالقی لیبرالیسمارزش -4 آغاز لیبرالیسم با جریان رنسانس -9

برای  توان تصویر کلی متن را درصدد یافتن تعریفیزش متن از باال به پایین میبا استفاده از تکنیک پردا پاسخ:
ی مذکور، در آخرین خط متن نویسنده تعریف دقیقی از مفهوم مفهوم لیبرالیسم است، یافت. همچنین طبق نکته

 کند.لیبرالیسم، بیان می
ا را تحلیل هنامه گزینهی درسهنگام مطالعه ها را رد کنید و درسعی کنید برای پاسخ به سؤاالت درک مطلب گزینه

 کنید.
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 !دقت کنید 

متن سعی  ی جزئیاتهرگز برای یافتن موضوع اصلی متن، متن را از پایین به باال پردازش نکنید یعنی با مطالعه
 نکنید عنوان مناسب برای متن پیدا کنید. ممکن است در متن اصطالحی معرفی شود و یا اینکه عبارتی از متن

ها پاسخ نادرست هستند مانند مفهوم ها وجود داشته باشد. در بیشتر موارد این گزینهصورت کامل در گزینهبه
سوسیالیسم که در متن آورده شده است ولی این گزینه نادرست است چرا که در قسمتی جزئی از متن آورده شده 

 لبی را ارائه نکرده است.صورت کلی متن در رابطه با سوسیالیسم و مفهوم آن مطااست و به
 به متن زیر که برگرفته از کتاب بیوشیمی اثر دکتر گاگیک و باقدیانس است، توجه کنید:

  گرم در لیتر است. خوردن غذاهای نوکلئوپروتیدی به مقدار میلی 41تا  21مقدار طبیعی اسید اوریک خون تام
 .زیاد ممکن است باعث باال رفتن مقدار اسید اوریک خون گردد

 شود.ی بعضی از مؤلفین در دوران آخر حاملگی مقدار اسید اوریک خون کمی زیاد میبه عقیده
ود. در شاز نظر پاتولوژیک هیپراوریسمی )زیاد شدن اسید اوریک خون( در نزد بیماران مبتال به نقرس دیده می

ن ید در نظر داشت که در ایمبتالیان به نقرس علت زیاد شدن اسید اوریک خون تاکنون مشخص نشده است و با
کند و در مواقع حمله و شدت مرض تورم مفاصل زیاد صورت جامد در غضروف مفاصل رسوب میها بهموارد اورات

ها هر قدر حمله مریض شدیدتر و تعداد حمالت بیشتر باشد هیپرواوریسمی کند. در نقرسیشود و تولید درد زیاد میمی
شود. در مواقع شدت بیماری نقرس که درد زیاد است مقدار زیادی ی بعدی زیاد میلهشود و به تدریج تا حمکمتر می

شود و مقدار شود. در اثر مداوای نقرس دفع اسید اوریک از طریق ادرار زیاد میاسید اوریک از طریق ادرار دفع می
 شود.آن در خون کم می

شوند هایی که نسوج بدن حل میرکلی در تمام بیماریطوشود و بههیپرو اوریسمی در لوسمی میلوئید نیز دیده می
 شود.شوند هیپرواوریسمی مشاهده میها آزاد میو نوکلئوپروتیدهای هسته سلول

 موضوع اصلی متن کدام است؟ )تألیفی( )زمان پاسخگویی به متن نامحدود(

 های میان حمالت مرض و هیپرواوریستی در نقرسیرابطه -0
 رس در میزان اسید اوریکبیماری نق دییتأ -2
 تغییرات فیزیوپاتولژیک فسفر و کلسیم خون -9
 عوامل افزایش اسید اوریک خون -4

باشد و با دید کلی به متن و با استفاده از تکنیک پردازش از می 9با توجه به توضیحات مذکور پاسخ گزینه  پاسخ:
ود. شییرات اسید اوریک در شرایط مختلف بحث میکنید که در سراسر متن از میزان تغباال به پایین مشاهده می

را انتخاب کنید که پاسخ نادرستی است. زیرا در متن عالوه بر بررسی عوامل  4ی ممکن است در نگاه اول گزینه
هرچند به جواب سؤال نزدیک است  4ی افزایش اسید اوریک خون، کاهش آن نیز مطرح شده است. بنابراین گزینه

 یست.ولی پاسخ درست ن
 
 
 
 


