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 :لوا لـصـف Basic Macro structures

فـصـل اول

Basic
Macro structures
گرامر پایه و کار بردی
در آزمونهای زبان انگلیسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
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مبحث زمانهای كاربردی در ترجمه متون
 -1زمان حال ساده ()Simple Present
طرز ساختن زمان حال ساده:

وجـه حـال فـعـل (قسمت اول)  +فـاعـل

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

• حال ساده تمام افعال مصدر بدون  toمی باشد .
• فقط در سوم شخص مفرد حرف  sبه فعل اضافه می شود .
• افعالی که به  z, x, o, s, ch, sh ,ختم شوند در سوم شخص مفرد  esمیگیرند.
افعالیکــه بــه  yختــم شــوند ،اگــر قبــل از  yحــرف بــی صــدا باشــد  iesگرفتــه و ا گــر قبــل از  yحــرف بــا صــدا باشــد
فقــط بــه آخــر آن حــرف  sافــزوده مــی شــود.
من هر روز به مدرسه میروم.
من حرف های شما رو می فهمم.
او هر شب یک کتاب مطالعه می کند.
ما هر هفته املت میخوریم.
آنها هر روز به اینجا میآیند.

جمالت ذیل را ترجمه نمایید

. I go to school every day.
. I understand your words.
. She studies a book every night.
. We eat Omlet every week.
. They come here every day.
[Exercse 1:
1. He always comes late.
2. They always go mountain climbing.
3. She often works at the weekend.
4. it’s often difficult to translate poetry.
5. This type of accident often happens.
6. I often go to his house.
7. Women usually live longer than men.
8. I usually wear black shirt.
9. He plays tennis occasionally.
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) Simple Past tense (  زمان گذشته ساده-2
:طرز ساختن زمان گذشته ساده

)وجـه گـذشتـه فعـل (قسمت دوم فعل

. She moved to New York last month.
. They didn`t buy a new TV last week.
. Where did you go on vacation last year?
. The old man was sick. He had to go to the
Basic Macro structures لوا لـصـف: 

doctor.

.او ماه گذشته به نیو یورک رفت
.آنها هفته گذشته یک تلویزیون جدید نخریدند

تعطیالت سال گذشته کجا رفتید ؟
.او مجبور بود پیش دکتر برود.پیرمرد مریض بود

[Exercise 2:

جمالت ذیل را ترجمه نمایید

1. Last year I couldn’t speak English well, but now I can.
2. We invited them to our party but they decided not to come.
3. She passed her examination because she studied very hard.
4. Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.
5. They weren’t able to come because they were so busy.
6. Nobody knew about end of his life.
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:یسیلگنا نابز رد لوهجم  تالمج فلتخم یاهنامز رد لوهجم لاعفا

جمالت  مجهول در زبان انگلیسی

افعال مجهول در زمانهای مختلف
()The Passive Voice

25

\افعال مجهول در زمانهای مختلف ()the Passive voice
جمله مجهول

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

26

جمله معلوم

He is kept

He keeps

   از او نگهداری میشود

او نگه میدارد

He is being kept

He is keeping

از او دارد نگهداری می شود

او دارد نگه میدارد

He was kept

He kept

نگهداری شد از او

نگه داشت

He was being kept

He was keeping

از او داشت نگهداری می شد

داشت نگه می داشت

He has been kept

He has kept

نگهداری شده است

نگه داشته است

He had been kept

He had kept

از او نگهداری شده بود

نگه داشته بود

He will be kept

He will keep

از او نگهداری خواهد شد

نگه خواهد داشت

He may be kept

He may keep

از او ممكن است نگهداری شود

او ممكن است نگه دارد

زمان
حال ساده
حال استمراری
گذشته ساده
گذشته استمراری
حال کامل
گذشته کامل
آینده
آینده

\افعال مجهول در زمانهای مختلف ()the Passive voice
He is seen
   او دیده میشود

He sees
او می بیند

حال ساده

He is being seen
او دارد دیده میشود

He is seeing
او دارد می بیند

حال استمراری

He was seen
او دیده شد

He saw
او دید

گذشته ساده

He was being seen
او داشت دیده میشد

He was seeing
او داشت میدید

گذشته استمراری

He has been seen
او دیده شده است

He has seen
او دیده است

حال کامل

He had been seen
او دیده شده بود

He had seen
او دیده بود

گذشته کامل

He will be seen
او دیده خواهد شد

He will see
او خواهد دید

آینده

He may be seen
او ممكن است دیده شود

He may see
او ممكن است ببیند

آینده

:یسیلگنا نابز رد لوهجم  تالمج فلتخم یاهنامز رد لوهجم لاعفا

جمله مجهول

جمله معلوم

زمان
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\مقایسه جمالت معلوم و مجهول

آشــنایی بــا دو فــرم  Activeو  Passiveیــا معلــوم و مجهــول در زبــان انگلیســی ،مــی توانــد کمــک شــایانی
در ارتقــاء و دقــت درک مطالــب شــما بنمایــد .در زیــر بــه ایــن دو فــرم از جمــات  ،همــراه بــا مثــال هایــی بــرای
درک بهتــر اشــاره مــی شــود.
• با استفاده از فرم  Activeبه کارهایی که فاعل انجام داده است تا کید می شود.
بطور مثال:
من هر روز به زبان انگلیسی صحبت می کنم.
من ماشین را تعمیر کردم.

I speak English every day.
I repaired the car.

• با استفاده از شکل  Passiveمی توان روی کار یا عملی که انجام شده است تا کید کرد.
راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

بطور مثال:
به زبان انگلیسی در اینجا سخن گفته می شود.
این خودرو تعمیر شد.

English is spoken here.
The car was repaired.

کاربـرد اصلـی فـرم  Passiveاینسـت کـه ،عمـل انجـام شـده از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه ذ کـر فاعـل دارد و
ایـن اهمیـت در حـدی اسـت کـه نیـازی بـه ذ کـر فاعل در ابتـدای جمله نیسـت .یعنی یا فاعل ذکر نمیشـود یا در
انتهـای جملـه بـا حـرف اضافـه  in , byیـا  withآورده مـی شـود.
بطور مثال:
My proposal was approved by university
پروپوزال من هفته گذشته توسط دانشگاه تصویب شد.
last week.

این خودرو توسط یک کامیون آسیب دید.
آن پیراهن ها در ترکیه ساخته شده بودند.
جنگل توسط آتش تخریب شد.
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The car was damaged by a truck.
The shirts had been made in Turkey.
The forest was destroyed with fire.

 :مود لـصـف Basic Macro Structures

فـصـل دوم

Basic
Macro Structures
دوازده ساختار پایه بسیار پرکاربرد
در آزمونهای زبان انگلیسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
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\مقدمه
در جمــات و متــون انگلیســی چــه در گــروه پزشــکی و چــه در ســایر زمینههــا یکــی از پرکاربردتریــن مباحــث
مرتبــط بــا درک مطلــب ،آشــنایی و تســلط بــر ســاختارهایی اســت کــه تشــکیلدهنده بدنــه اصلــی متــون انگلیســی
و تس ـتهای لغــات هســتند .ایــن عبــارات در عیــن ســادگی در ترجمــه متــون نقــش بســیار حســاس و مهمــی
دارنــد ،و بــه همیــن دلیــل کوچکتریــن اشــتباه در ترجمــه آنهــا باعــث بــروز انحرافــات جزئــی تــا برداشـتهای
ً
کامــا غلــط از متــن و جمــات میشــود .لــذا تســلط بــر و آ گاهــی کامــل از رفتــار ایــن عبــارات جــزء الینفکــی بــرای
موفقیــت در آزمونهــای انگلیســی بهحســاب میآیــد .در ادامــه شــما بــا  12ســاختار بســیار مهــم و پرکاربــرد در
ً
متــون انگلیســی خصوصــا در متــون پزشــکی آشــنا خواهیــد شــد .هریــک از ایــن ســاختارها بــا مثالهــای فــراوان
معرفــی گردیــده کــه همگــی برگرفتــه از نمونــه ســؤاالت آزمــون ارشــد وزارت و بهداشــت اســت ،و ایــن امــر نشــانگر
اهمیــت و جــدی بــودن آشــنایی بــا ایــن ساختارهاســت .انشــاءاهلل بــا تســلط بــر ایــن ســاختارها تحولــی شــگرف در
راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

توانمنــدی درک مطلــب و ترجمــه خــود را شــاهد خواهیــد بــود.

40

ســاخـتــار اول
Gerund + Noun

اسم  +صفت فاعلی
به نحوه ترجمه این نوع ســاختارها دقت کنید  .این ســاختار کاربرد زیادی در متون ارشــد گروه پزشــکی دارند:
مثال:
توسعه یابنده

Developing

حرکتکننده

میکرو الکترودهای ردیاب(ردیابنده)

Developing countries
Detecting microelectrodes

بازویمتحرک(حرکتکننده) (آزمونعصرچهارشنبه 95-94متناول)

Moving Arm

عاملایمنیساز(ایمنیسازنده)(آزمونعصرچهارشنبه 95-94متندوم)

Immunizing Agent

سلولهای سمی (مسمومکننده) (عصر چهارشنبه  95 -94سؤال )8

 :مود لـصـف Basic Macro Structures

کشورهای درحالتوسعه (توسعه یابنده)

Moving

Poisoning Cells

• تمرین شماره یک:
مثالهـای ذیـل را مطابـق الگـوی فـوق ترجمـه نمـوده و سـپس جوابهـای خـود را بـا پاسـخهای انتهـای فصل
مقایسـه نمایید:
1. attenuating factors
2. relaxing sounds
3. challenging conditions of life
4. the incoming virus
5. strength-training program
6. enduring attributes
7. bleeding stomach
8. warning symptoms
9. pain-relieving
10. life threatening
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فـصـل سوم

پاسخگویی به سؤاالت لغات
بدون نیاز به خواندن سؤال
بر مبنای سه قاعده
Contradiction,Collocation,Correlation

61

\مقدمه:
مطالبــی

کــه در ادامــه در خصــوص قواعــد س ـهگانه (( Contradiction & Correlation, collocation

پاس ـخدهی بــه آزمونهــای لغــات بــدون خوانــدن ســؤال مطالعــه خواهیــد نمــود ،حاصــل ســالها تدریــس و
اســتنتاج اینجانــب از آزمونهــای متوالــی و متفــاوت وزارت بهداشــت اســت .ســاختن ایــن قواعــد ،نا مگــذاری
آنهــا و بنیانگــذاری ســبک پاسـخدهی بــه تسـتها بــدون خوانــدن ســؤال ،توســط شــخص بنــده انجا مشــده
اســت و تاکنــون در هیــچ کتــاب یــا منبعــی چنیــن قواعــدی بــرای تسـتزنی ســؤاالت لغــات زبــان وجــود نداشــته
اســت .ایــن قواعــد مطالــب پیچیــدهای نیســتند ،امــا ســاختن و اســتنتاج چنیــن قواعــدی نتیجــه دقــت بســیار
زیــاد و عالقهمنــدی عمیــق و همچنیــن اشــتیاق بــه یافتــن راهــی بــرای جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن زمــان
دانشــجویان در هنــگام پاســخ دادن بــه ســؤاالت لغــت بــوده اســت .لــذا ایــن امــر میتوانــد بــه شــما دانشــجویانی
کــه ایــن کتــاب را بهعنــوان منبــع آموزشــی در آزمــون زبــان کارشناســی ارشــد انتخــاب نمودهایــد ،ایــن نویــد را
راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

یشــوید و انشــاءاهلل در آزمــون
بدهــد کــه جــزو معــدود کســانی هســتید کــه بــا ایــن روشهــای تس ـتزنی آشــنا م 
زبــان ،متفــاوت بــا ســایرین عمــل خواهیــد کــرد.
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\قاعده اول Contradiction
مطابق این قاعده وقتی در یک سؤال تستی از چهار گزینه ،سه گزینه دارای بار معنایی (جنبه) مثبت
و یک گزینه متفاوت با سایر گزینهها دارای جنبه منفی باشد یا برعکس سه گزینه دارای جنبه منفی و یک
گزینه دارای جنبه مثبت باشد ،نیازی به خواندن سؤال نیست و میتوان با قطعیت نتیجه گرفت پاسخ
صحیح همان است که در تضاد یا  Contradictionبا سایر گزینههاست .البته بعضیاوقات دو گزینه
دارای جنبه منفی یا مثبت هستند و یکی از گزینهها دارای جنبه خنثی است و بازهم گزینه آخر که تنها باقی
ً
ً
میماند ،قطعا پاسخ سؤال خواهد بود .جهت روشن شدن مطالب فوق لطفا به ارائه توضیحات کامل در چند
نمونه از سؤالهای آزمون ورودی سال  93در این خصوص توجه فرمایید و در ادامه سؤاالت منتخبی از نمونه
سؤاالت آزمونهای گذشته بررسی خواهد شد:
1. The committee’s ......................... goals of starting new projects and cutting costs at
)عصر جمعه the same time meant that they would accomplish very little. (94-93
d. desirable

c. harmonious

 :موس لـصـف اؤس ندناوخ هب زاین نودب  تاغل تالاؤس هب ییوگخساپ

b. incompatible

a. homogeneous

اهــداف ناســازگار مجمــع در رابطــه بــا شــروع پروژههــای جدیــد و کاهــش هزینهها بــه طورهمزمان بدیــن معنا بود
که آنها دســتاورد کمی خواهند داشــت.
الف .همگون و هماهنگ

ب .ناسازگار

ج .هماهنگ

د .مطلوب

توضیـح :ا گـر بـه ایـن مثـال دقـت کنیـم متوجـه میشـویم گزینههـای  c ,d a ,بـار معنایـی (جنبـه) مثبـت
قتـر بگوییـم گزینـه  bدر تضـاد یـا
دارنـد امـا گزینـه  bبـار معنایـی منفـی دارد ،و درواقـع ا گـر بخواهیـم دقی 
 Contradictionبـا بقیـه گزینههاسـت ،و از طرفـی بهطـور منطقـی میتـوان نتیجـه گرفـت کـه هرگـز
هیچیـک از سـه گزینـهای کـه دارای معنـای مشـابه باشـند نمیتوانـد بهعنـوان پاسـخ صحیـح در یـک سـؤال
وجـود داشـته باشـد و لـذا بهراحتـی و بـدون خوانـدن سـؤال میتـوان گزینـه  bرا بهعنـوان پاسـخ انتخـاب
نمـود .منظـور از بـار معنایـی مثبـت یـا جنبـه مثبـت مفهـوم مثبتـی اسـت کـه از شـنیدن کلمـات همگـون و
هماهنـگ و مطلـوب بـه ذهـن میرسـد امـا کلمـه ناسـازگار مفهومـی منفـی را بـه ذهـن القـاء مینمایـد.
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فـصـل چهارم

تکنیکهای طالیی و استراتژیهای کاربردی
پاسخ دهی به سواالت درک مطلب
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\مقـدمـه:
مهمتریـن و شـاید تعیـن کننـده تریـن بخـش آزمـون زبان كارشناسـی ارشـد بخش درك مطلب می باشـد.
زیـرا غالـب دانشـجویان از بخـش لغـت تـا حـدودی امتیـاز الزم را کسـب مـی کننـد .همچنیـن بـا دانسـتن ایـن
مطلـب كـه حداقـل  % 50سـواالت آزمـون در مـورد درك مطلـب مـی باشـند درک اهمیـت ایـن موضـوع روشـنتر
خواهـد شـد .بـر خلاف تصـور ا كثـر داوطلبـان كارشناسـی ارشـد ،بـرای پاسـخ دادن بـه سـواالت درك مطلـب
فقـط دانـش زبـان انگلیسـی شـرط الزم و كافـی نیسـت .ممكـن اسـت داوطلبـان از دامنـه لغـوی مناسـبی
برخـودار باشـد ،امـا بـه جهـت عـدم آشـنایی و اشـراف بـر اسـتراتژی هـا و تكنیكهـای درک مطلـب نمیتوانـد از
عهـده ایـن سـواالت بـر آیـد.

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی
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اجزا تشکیل دهنده یک متن
\در نگاه کلی یک  passageبه سه قسمت تقسیم می شود:
جمله اصلی متن

Topic Sentence (T.P):

جمالت دارای جزئیات ،توضیحات و مثال های بیشتر در مورد ()T.P

Supporting Sentences :

جمله های جمع بندی یا نتیجه گیری

Concluding sentences:

\تاپیک سنتس (: )Topic Sentence
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اولین قسمت یک متن ) Topic Sentence (T.Pیا جمله اصلی متن هست ،به عبارت دیگر اولین جملهای
ً
که متن با آن شروع می شود  T.Pمی باشد .اگرچه  T.Pالزاما همیشه در ابتدای یک متن نیست ولی  80تا 90
درصد موارد اولین جمله ای است که متن با آن شروع میشود .متن های زبان آزمون ارشد وزارت بهداشت،
برگرفته از مقاالت علمی  -تخصصی هستند که به فیلدهای مختلف حیطه پزشکی و پیراپزشکی مربوط می
شوند .بعضی متن های موجود در آزمون ارشد ،بریده ای از وسط یک پاراگراف مقاله است ،در این متن ها،
جمله اول متن در واقع اخرین جمله ی مربوط به پاراگراف قبلی است ،و لذا اولین جمله متن حاضر نمی تواند
 T.Pبه حساب بیاد.
در کل میتـوان گفـت کـه در  10تـا  20درصـد مـوارد جملـه ی اول متـن  T.Pنباشـد در این صورت یا جمله ی
دوم  T.Pخواهـد بـود و یـا ممکـن اسـت متـن بـدون  T.Pباشـد یعنـی  T.Pآن بصـورت تلویحـی یـا غیرمسـتقیم
در متـن نهفتـه باشـد .پـس در هـر صـورت ،برای شـما بعنـوان یک داوطلب ارشـد حاضر در آزمون کـه میخواهید
تسـت بزنیـد و زمـان کمـی داریـد ،شناسـایی T.Pحائـز اهمیـت اسـت از ایـن لحـاظ کـه اغلـب متنهـای کنکـور
حداقـل یـک و یـا دو سـوال در ارتبـاط مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـا  T.Pدارنـد و لـذا میتـوان نتیجـه گرفـت کـه
شناسـایی و تمرکـز بـر روی  T.Pبحـث بسـیار مهمـی اسـت و ایـن از جنبـه دیگـری نیـز اهمیـت دارد کـه نـه تنهـا
یـک سـوال مسـتقیم از  T.Pاورده مـی شـود ،بلکـه ایـن  T.Pماننـد چـراغ راهنمـا به مـا کمک میکند که رشـتهی
کالم را متوجـه شـویم و ماننـد چـراغ هدایـت گـری در مسـیر پیـش روی مـا باشـد تـا بتوانیـم رونـد کلـی متـن را
تشـخیص دهیـم و متوجـه شـویم کـه نویسـنده قصـد دارد چـه موضوعـی را بحـث کنـد .پـس شـما هـر زمـان کـه
متنـی را دیدیـد بایـد جملات اول را بـه خوبـی درک کـرده و بـه خوبـی بفهمیـد .در ادامه بحـث توضیحات کامل
همـراه بـا مثالهـای فـراوان جهـت شناسـایی  T.Pارائـه خواهـد شـد.
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[Skimming and scanning Technique
در این قسمت به دو تكنیك بسیار کاربردی و مهم خواندن اشاره می كنم که در واقع جزیی از مهارتهای
هشتگانه ریدینگ هستند و در ادامه به کاربرد آنها با مثال های فراوان خواهیم پرداخت .اولین تكنیك

 skimmingهست كه با استفاده از آن شما می توانید در زمانی کوتاه یك متن را مرور كنید.
نحوه ی به كار بردن و هدف  skimmingچیست؟

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

هــدف  skimmingایــن هســت كــه مــا بتوانیــم در یــک زمانــی كوتــاه دیــدگاه كلــی متــن یــا mean
 ideaرا بــه دســت بیاوریــم  .یعنــی بــرای  skimmingتنهــا بایســتی  topic sentencesهــای موجــود
در متــن را بــه عــاوه  concluding sentencesرا بخوانیــم  .اولیــن  topic sentencesرا مــی
خوانیــم و بعــد بــه ســراغ دومــی و ســومین  topic sentencesمــی رویــم وبــا خوانــدن ایــن چنــد topic
ً
 sentencesكــم كــم دیــدگاه متــن را بدســت مــی آرویــم و نهایتا بــا خوانــدن concluding sentences
متوجــه نتیجــه گیــری و دیــدگاه كلــی متــن مــی شــویم  .در واقــع  skimmingرا میتــوان یــك تکینــک fast
 readingدر جهــت دســت یافتــن و اشــراف پیــدا كــردن بــه دیــدگاه كلــی متــن بــه حســاب آورد.
نحوه ی به كار بردن و هدف  Scanningچیست؟

مهارت و یا تكنیك دومی كه بایسـتی به آن مسـلط شـوید ،تكنیك  scanningهسـت Scanning .
هـم بـه ماننـد  skimmingیـك تكنیـك  fast readingهسـت بـا ایـن تفـاوت كـه مـا در skimming
نمـی دانسـتیم دنبـال چـه چیـزی مـی گردیـم .هـدف اصلـی ایـن بود كـه ما ایـده اصلی متـن را به دسـت بیاوریم
و بـا یـك ذهـن  blankیـا ذهـن پـاک خالـی وارد متـن مـی شـدیم امـا پـس از  skimmingدیـدگاه کلـی متـن
را بـه دسـت میآوریم.امـا در  scanningداسـتان متفـاوت اسـت و مـا ابتـدا سـراغ سـواالت مـی رویـم یـك
 keywordپیـدا مـی كنیـم و بـرای رسـیدن بـه آن  keywordمتـن را  scanمـی كنیـم  ،بـدون اینكـه
بخواهیـم مفهومـی از متـن برداشـت كنیـم فقـط دنبال  keywordیـا  paraphraseآن عبـارت می گردیم
 .نکتـه مهـم ایـن هسـت کـه  scanningكاربـردی متفـاوت دارد و اهدافـی كـه پشـت ایـن دو تكنیـك هسـت
كاملا متفـاوت هسـت  .در واقـع در بحـث تخصصـی آمـوزش زبـان انگلیسـی بـه  skimmingیـك فرآینـد
 Text to Questionsگفتـه مـی شـود .یعنـی مـا متـن را مـی خوانیـم و بـا تفسـیر و ترکیـب جملات کلیـدی
بـه سـوال مربـوط بـه ایـده اصلـی متـن پـی میبریـم  .ایـن فراینـد در  scanningبرعكـس اسـت و بـه صـورت
 Questions to Textاسـت ،یعنـی مـا یـك سـوال را مـی بینیـم و  keywordآن را در ذهنمـان حـک
ً
مـی کنیـم بعـد در متـن بـه دنبـال آن مـی گردیـم تـا آن را مـكان یابـی کـرده و تشـخیص دهیـم و نهایتـا بتوانیـم
پاسـخ را پیـدا كنیـم.
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نحوه عملی برخورد با متن ها و سواالت درک مطلب:
یـه سـوال چالـش برانگیـزی کـه همیشـه ذهـن دانشـجویان رو در هنـگام مواجـه شـدن بـا یـه درک مطلـب درگیـر
میکنـه اینـه کـه :

"خب چکار کنم ؟؟
از کجا شروع کنم ؟؟
اول متن رو بخونم یا اول برم سراغ سواالت ؟
خالصـه هـر کسـی یـه نظـری میـده در ایـن خصوص  .......بعضی هـا که از این طـرف و اون طرف چیزایی
شـنیدن میگـن بهتـره سـواالت رو بخونیـم و بعـد بیاییـم متـن رو اسـکن کنیـم یا برعکسـش بیام متن رو اسـکیم
کنیم و بعد سـواالت رو بررسـی کنیم ".......
اما پاسخ صحیح کدوم هست ؟؟
 :مراهچ لـصـف کینکتت تالاوس هب یهد خساپ یدربراک یاهیژتارتسا و ییالط یاهکینکت

برای انتخاب شیوه صحیح باید مطالب زیر رو با هم یه مرور بکنیم:

اول از همـه بایـد بدونیـد کـه یـک شـیوه یکسـان رو نمیشـه بـرای همـه متـن هـا اتخـاذ کـرد و ایـن هـم دلیـل
دارد .بـرای اینکـه بفهمیـم بـرای مواجهـه بـا هـر متنـی چـه شـیوه ای اتخاذ کنیم ابتدا باید تفـاوت دو اصطالح زیر
رو بدونیم:

A. Ordered reading comprehensions
B. Non- Ordered reading comprehensions
 Ordered reading comprehension:

منظور از متن های  Orderedیا دارای ترتیب استاندارد چیست؟

ا گـر درمتنـی چینـش جملات متـن مطابـق بـا چینـش سـواالتش باشـد -یعنـی مثلا سـواالت اول متـن از
تاپیک سـنتنس و سـواالت بعدی از سـاپورتینگ سـنتنس ها و در انتها سـواالت آخر از Concluding sentences
باشـد  -درایـن صـورت ،ایـن متـن یـک متـن  orderedیا دارای ترتیب اسـتاندارد هسـت .متنهـای  orderedرا
ً
بـه راحتـی مـی تـوان بـه  2یـا  3بخـش تفکیـک کـرد و بصـورت تقرییـا مسـتقل خواند و به سـواالت پاسـخ داد .در
ً
ایـن نـوع از متـن هـا سـواالت (Main ideaایـده محـوری متـن) و همچنیـن سـواالت دیـدگاه نویسـنده معمـوال به
عنـوان آخریـن سـواالت مطرح میشـوند.
اما متن  Non- Orderedیا دارای ترتیب سواالت غیر استاندارد چیست؟

متـن  Non- Orderedیـا دارای ترتیـب سـواالت غیـر اسـتاندارد بـه ایـن صـورت اسـت کـه وقتـی میخواهیـم
سـوال اول را پاسـخ بدهیـم میبینیـم کـه سـوال اول از نـوع سـوال (Main ideaایـده محـوری متن) یـا Implied
( questionsسـوال اسـتنتاجی یـا برداشـتی) هسـت کـه بـه هـر حـال بـه کل متـن مربـوط میشـه یعنـی بـرای
پاسـخگویی نیـاز بـه خوانـدن کل متـن هسـت .در ادامـه هم وقتی سـراغ سـوال بعدی میریم متوجه میشـیم که
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\انواع سؤاالت درک مطلب:
بعـد از ایـن کـه مـا در مبحـث قبلـی سـاختار و قسـمت هـای تشـکیل دهنـده یـک  passageیـا یـک متـن
را بررسـی کردیـم و بـا انـواع متـن هـا و همچنیـن بـا تکنیـک پارافریـز آشـنا شـدیم  ،چهارمیـن و آخریـن مرحلـه،
شناسـایی و شـناخت انـواع سـؤاالتی هسـت کـه طراحـان در ارتبـاط بـا یـک متـن طراحـی میکننـد.
بهطورکلـی  8تیـپ یـا  8نـوع سـؤال درک مطلـب وجـود دارد و بـر همیـن مبنـا مـا بایسـتی  8مهـارت بـرای
مواجهـه موفـق بـا ایـن سـواالت یـاد بگیریـم .و ایـن مهارتهـا بـه نوعی توصیـف و توضیحی بـرای این  8نوع
سـؤال متفاوتـی اسـت کـه در خصـوص درکمطلبهـا وجـود دارد.
در ادامـه بـه شـر ح و توصیـف ایـن  8تیـپ سـواالت خواهیـم پرداخـت و بـا توجـه بـه ارائه مثالهـای فراوان
بـه هـر دو صـورت توضیحـی و تصویـری شـما بـه طـور لـذت بخشـی بـا ایـن نـوع سـواالت آشـنا شـده و در
مهارتهـای پاسـخگویی بـه آنهـا مسـلط خواهیـد شـد.
 :مراهچ لـصـف کینکتت تالاوس هب یهد خساپ یدربراک یاهیژتارتسا و ییالط یاهکینکت
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1. Surface or stated Questions
\سواالت مستقیم:
ً
پرتکرارترین نوع سـواالتی که دانشـجویان ممکن اسـت با آن مواجه شـوند ،سـواالتی اسـت که مسـتقیما در
متـن بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت .هـدف ایـن نـوع سـواالت پیـدا کـردن اطالعـات و ایـده هایـی موجـود در جملات
یـا پارا گـراف هـا هسـت  .بعبـارت دیگرسـواالت  Surface or statedقطعـه هـای کوچـک از اطالعـات در
جملات را مـد نظـر دارنـد ،و بـه همیـن دلیـل پاسـخ ایـن نـوع سـواالت ،جوابهای کوچـک و خاصـی در یک جمله
یـا در یـک پاراگـراف متن هسـت.
نکته مهم:
کاربـردی تریـن و مناسـب تریـن تکنیـک بـرای پیـدا کـردن و ردیابـی پاسـخ مربـوط بـه سـواالت
راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

 Surface Questionsتکنیـک  scanningاسـت (در صـورت فرامـوش کـردن ایـن تکنیـک بـه مبحث

قبلی مراجعه نمایید) .هدف چنین سواالتی ،جستجو در البه الی جمالت و ردیابی و پیدا کردن keyword
هـا سـت و بـه عبـارت دیگـر شـما بایـد بدنبـال اطالعـات خاصـی باشـید کـه اغلـب بـه صـورت یـک جملـه یـا یـک
ً
عبـارت و البتـه بـه شـکل پارافریـز در متـن جـای گرفتـه اسـت .لـذا مجـددا تاکیـد میکنـم کـه بسـیار بعیـد اسـت
ً
ً
کـه یـک سـوال یـا  keywordعینـا در متـن وجـود داشـته باشـند بلکـه غالبـا بـرای شناسـایی  keywordهـا
در متـن نیازمنـد تسـلط و بهرهگیـری تکنیـک پارافریـز هسـتیم .بـا تمریـن و تکـرار تکنیـک  scanningو پیـدا
کـردن  paraphraseهـا ،مهـارت و سـرعت شـما بسـیار افزایـش مـی یابـد .و از جهتـی دیگرچـون پاسـخ ایـن
ً
ً
سـواالت یـا بـه صـورت نسـبتا  directدرمتـن ذکـر شـده یـا نهایتـا از تکینـک  paraphraseاسـتفاده شـده لذا
کمتـر نیـاز به اسـتنتاج و برداشـت هسـت.
نکت ـهی مهــم دیگــر در ارتبــاط بــا اینگونــه ســواالت ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن نــوع ســواالت بــا کلمــه
 according to the passageشــروع می شــود یعنی مطابق با متن یا مطابق با پاراگراف .درخصوص
ایــن نــوع ســواالت نکتـهای کــه بایســتی مــد نظــر داشــته باشــید این هســت کــه عبــارت  according toباید
جدی گرفته شــود ،زیرا ممکن اســت در بین گزینه ها پاســخهایی باشــند که به نظر منطقی می آیند و به لحاظ
علمــی درســت هســتند ،امــا در متــن ذکــر نشــده باشــند .بــرای پاســخگویی به این نوع ســؤاالت دانشــجویان فقط
نیــاز دارنــد کــه مفاهیــم عینــی و پایـهای یــک جملــه یا بخشــی از متن را متوجه بشــوند .اگر کســی نتوانــد این نوع
سؤاالت را پاسخ بدهد یعنی اینکه این شخص مهارتهای اولیه ریدینگ را ندارد و بایستی بر روی دامنه لغوی
و گسترش گرامر پایهاش کار کند.
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xPart one: Reading Comprehension
Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by
several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), (d) to
each question.
xPassage One:
Hypovolemia is a low-volume state resulting from any condition in which
body fluid is lost in sufficient amounts to reduce the circulating blood to a point
at which some organs or cells are deprived of oxygen and essential nutrients.
Burns and crushing injuries, as well as hemorrhage, can result in hypovolemic
shock.
During the early phases of body fluid loss, the body makes adjustments to
compensate for the state of lowered fluid volume. The urine output is reduced and
vasoconstrictor substances (epinephrine) and norepinephrine are released into the
bloodstream to create an increase in peripheral resistance. Blood is diverted from
the periphery of the body to vital organs in order to sustain circulating volume.
There is no significant drop in blood pressure due to adjustments in circulatory
dynamics. This initial phase is termed compensated shock. When the body can
no longer compensate for the lowered volume state, the blood pressure will drop
and the skin will be cool and clammy. These latter signs and symptoms mean that
the body’s defenses have been overwhelmed and that cardiovascular collapse has
occurred. In healthy individuals, up to 25 percent of the circulating volume (1-2
liters) must be lost in order for blood pressure to fall!

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

88- 87سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجـشـنـبـه
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1- Hypovolemia would involve a fall in the circulating blood …….......…. a loss
in body fluid.
a. before

b. simultaneously with

c. following

d. regardless of

2- The body may adapt itself to the lowered fluid volume at …….......…. stage
of hypovolemia.
a. the initial

b. the final

c. an interim

d. no particular

3- A decrease in urine output is due to ....................
a. vasoconstrictor substances
 تالاوس هنومنمننمننومنمننمن11 مجنپ لـصـف تالاوس هنومنمنلاس: 

b. defective urethral structure
c. peripheral resistance against hypovolemia
d. body’s adjustment to hypovolemia

4- The body …….......…. vital organs to maintain normal blood volume.
a. reduces the pressure in

b. diverts the blood from

d. manipulates the volume of

d. directs the blood to

5- The body’s compensation for the lowered volume of circulating
blood …….......….
a. would overcome the problem

b. can hardly occur

c. has a limit

d. is an ongoing process

6- Cardiovascular collapse would indicate the ............… of further adaptation.
a. puplication

b. redundancy

c. initiation

d. failure

xpassage two:
Adults of different ages encounter different sets of life changes as they move
through the normal role acquisitions and losses of adulthood. But at every
age, high levels of life change are linked to higher rates of physical illness and
emotional disturbances such as depression. However, there are personal and
social resources that may buffer the individual from the potential impact of stress.
Such resources may be collectively called resistance resources. Central among
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the contact is interpreted.
It is clear that adults with adequate social support have a lower risk of disease,
death, and depression than do adults with weaker social networks. The beneficial
effect of social support is even clearer when an individual is under high stress.
That is, the negative effect of stress on health and happiness is smaller for
individuals with adequate social support.

7- The passage mainly discusses …….......….
a. resistance resources of the human body
b. role acquisitions and losses of adulthood
c. studies of social contact and physical strength
d. the effects of social support on well-being

8- According to this passage, it is not suggested that …….......….
a. social support is a valuable kind of resistance resources for people

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

these is the availability of social support.
Social support can be defined as the receipt of affirmation and aid from
others. In many early studies, it was measured only by such objective measures
as material status and frequency of reported contact with friends and relatives.
Recent studies suggest that subjective perception of the adequacy of social
support is more strongly related to well-being than our most objective measures.
It is not the objective amount of contact with others that is important, but how

b. affirmation from friends can alleviate the damage caused by stress
c. major life changes can cause emotional as well as physical illnesses
d. recovery from depression is linked to a rise in the sense of security

9- It can be concluded from the second paragraph that …….......….
a. studies of social support have come up with almost controversial results
b. frequency of one’s social contact is a strong indicator of social support
c. perceived quality of relationships is more important than their quantity
d. objective measures of social support are more reliable than subjective ones

10- A person with strong social support most probably experiences …….......….
a. more conflicts
b. lower risk of depression
c. more casual relationships
d. higher rates of physical illness

162

11- “Resistance resources” (line 6) refers to the means that …….......….
a. protect the individual from many life ills
b. disturb the individual and lead to depression
c. increase the individual’s subjective perception
d. somehow enhance the potential impact of stress

xpassage three:
Many athletes have used various substances in the attempt to augment their
athletic performance. These substances, known as ergogenic aids, are believed
by athletes to increase strength and endurance, and decrease sensitivity to pain.
 تالاوس هنومنمننمننومنمننمن11 مجنپ لـصـف تالاوس هنومنمنلاس: 

Although use of these substances is prohibited in international competitions,
there are no means at present to enforce a prohibition on their use in other sports
participation.
The principal drugs misused by athletes are the psychomotor stimulants
and the anabolic steroids. For the former, amphetamines and related drugs are
taken to provide a sense of increased alertness and relief of fatigue; however,
obscuring fatigue may permit participants to exceed their limits and precipitate
a sudden collapse. These drugs can also make the users more aggressive, which
can contribute to injuries to themselves and others. For the latter, drugs such
as nandrolone phenpropionate are used. The user develops larger appearing
muscles, increased body weight, and body water, but reports on the effectiveness
in improving performance have been conflicting. Many valid studies have failed
to demonstrate any improvement in performance.

12- According to this passage, athletes use ergogenic substances to …….......….
a. improve their physical health
b. achieve more of their athletic goals
c. challenge the international regulations
d. enforce the prohibition of regulations
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13- It is said that amphetamines …….......….
a. can have mental and physical effects on athletes
b. contribute to athletes’ weight gain
c. aggravate the athletes’ performance
d. positively affect the athletes to exceed their limits

14- In case athletes use anabolic steroids, …….......….
a. they greatly improve their performance
b. their muscles become much larger
c. they feel more alert

15- According to this passage, …….......….
a. psychomotor stimulants increase the body water and weight
b. amphetamines make the athletes aware of their boredom
c. nandrolone phenpropronate might cause self-damage
d. ergogenic substances can be used as a pain reliever

16- Based on the writer’s concluding remarks, …….......….
a. ergogenic substances can be harmlessly used by athletes

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

d. their body weight reduces

b. ergogenic substances lead to substantial improvement in performance
c. there is controversy on the possible impact of ergogenic substances
d. athletes’ performance can be definitely attributed to the use of ergogenic substances

xpassage four:
The idea of determinism, that no event occurs in nature without natural causes,
has been postulated as a natural law; yet, it is under attack on both scientific and
philosophical grounds. Scientific laws assume that a specific set of conditions
will unerringly lead to predetermined outcome. However, studies in the field of
physics have demonstrated that the location and speed of minuscule particles
such as electrons are the result of random behaviors rather than predictable
results determined by pre-existing conditions. As a result of these studies, the
principle of indeterminacy was formulated in 1925 by Werner Heisenberg.
According to this principle, only the probable behavior of an electron can be
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predicted. The inability to absolutely predict the behavior of electrons casts doubt
on the universal applicability of a natural law of determinism. Philosophically,
in principle, opposition to determinism emanates from those who see humans
as creatures in possession of free will. Human decisions may be influenced by
previous events, but the ultimate freedom of humanity may possibly lead to
unforeseen choices, those not preordained by preceding events.

17- The idea that no event occurs in nature without natural causes has been
questioned on the basis of the …….......….
a. scientific evidence provided by different experts
b. data from the science and philosophy
c. ideas and principles of different fields of study
 تالاوس هنومنمننمننومنمننمن11 مجنپ لـصـف تالاوس هنومنمنلاس: 

d. philosophical doubt about free will

18- You can infer from the passage that the natural law is …….......….
a. only applied in science

b. found in the idea of determinism

c. refuted philosophically

d. a principle with no exception

19- “Unerringly’(line 4) is closest in meaning to …….......….
a. philosophically

b. definitely

c. doubtfully

d. effortlessly

20- According to this passage, the principle of indeterminacy …….......….
a. is philosophically and scientifically rejected
b. has been currently presented
c. is going to get dominant in science
d. has got evidence from electron behavior

21- Electrons are used by the writer as an indication of .…….......…
a. universal applicability of determinism as a natural law
b. the idea of unpredictability of events
c. predictability of all events in the nature
d. a natural law as proposed by proponents
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xPASSAGE FIVE:

22- It is stated that when someone joins a group, he/she …….......….
a. usually keeps his own attitudinal independence
b. most probably goes against what he believes to be right
c. often makes the group change a lot
d. contradicts group standards and norms

23- It is understood from the passage that the group pressure …….......….

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

It is well known that when an individual joins a group, he tends to accept
the group’s standards of behavior and thinking. He is expected to behave in
accordance with these norms- in other words, the group expects him to conform.
Many illustrations could be given of this from everyday life, but what is of
particular interest to psychologists is the extent to which people’s judgments
and opinions can be changed as a result of group pressure. Some remarkable
conclusions were reported by Asch and others. They noticed that people in a
group will agree to statements that contradict their own beliefs. It would be a
mistake to think that only particularly docile people are chosen to take part in
experiments of this type. Usually highly intelligent and independent people are
used and this, of course, makes the results even more disturbing.

a. leads to the new member’s conformity
b. reflects the opposition of the new member
c. makes the new member get disappointed
d. is confined to the docile people

24- It is said that intelligent and independent individuals …….......….
a. worked as research assistants

b. were asked to conform easily

c. had their views accepted

d. served as research subjects

25- The author of this reading selection indicates …….......….
a. individual’s reluctance to join a group
b. the significance of group pressure
c. the importance of personal norms
d. individual’s resistance against group pressure
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xPart two: Vocabulary
Directions: Choose the one word or phrase which best completes the
sentence.
26- After such operations, the patient feels so weak that he cannot …….......….
his body.
a. devastate

b. freshen

c. retain

d. flex

 تالاوس هنومنمننمننومنمننمن11 مجنپ لـصـف تالاوس هنومنمنلاس: 

27- The tumor …….......…. in his body ;his surgeon had not been able to remove
it completely.
a. subsided

b. recurred

c. abated

d. revived

28- In diabetes, glucose is in the blood …….......…. and, as a result, the blood
sugar level rises.
a. perspired

b. accumulated

c. segregated

d. dissipated

29- The disease was in a state of …….......…. for six months but later the growth
of a new tumor reversed the condition .
a. relapse

b. endurance

c. remission

d. repulsion

30- Careful laboratory tests …….......…. the diagnosis of leukemia; there was no
abnormal blood cells seen.
a. approved

b. oriented

c. refuted

d. confirmed

31- The manager of this department is …….......…. in his behavior; he sometimes
supports his staff and sometimes acts against them.
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a. contingent

b. inconsistent

c. indifferent

d. convalescent

32- In his talk, he presented some …….......…. assumptions, all based on wrong
information.
a. truthful

b. professional

c. erroneous

d. informative

33- In a shock condition, …….......…. of the blood to tissue is not adequate to
meet oxygen or nutritional needs of the cell.
a. immersion

b. proliferation

c. inclusion

d. perfusion

a. admitted

b. permitted

c. apprehended

d. suppressed

35- The pulse rate is …….......…. a/an of the heart rate and is obtained by feeling
the pulsation of an artery as it responds to the heart’s pumping action.
a. reflection

b. detection

c. induction

d. recession

36- The function of the kidney is to rid the blood of harmful waste products,
while allowing it to …….......…. such essentials as amino-acids, proteins and
glucose.
a. remain

b. retain

c. reprove

d. repress

راهـنـمـای جـامــع ســواالت زبــان ارشــد عـلـوم پـزشـکــی

34- Patients who are short of breath do not ordinarily tolerate flat positioning
well and should be …….......…. to sit up.

37- Common substances such as table salt, iron tablets or aspirin can be
potentially …….......…. for the individual who consumes unusually large quantities.
a. liable

b. lethal

c. profitable

d. legitimate

38- Most children cannot identify or specifically …….......…. the particular
location of pain until they are four or five years old.
a. evolve by

b. involve in

c. complain of

d. refrain from
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39- Applicants for a driving license are generally required to present a ……......….
of their urine to rule out addiction to opiates.
a. specimen

b. reservoir

c. supply

d. sediment

 تالاوس هنومنمننمننومنمننمن11 مجنپ لـصـف تالاوس هنومنمنلاس: 

40- Nowadays, it has become a common procedure to use laser to …….......….
cataracts.
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a. elevate

b. regulate

c. remove

d. represent
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خصوص بخش دوم کتاب
مطلب بسیار جدی در
ِ

راهنمــای جامــع زبان انگلـیسی کارشنـاسی ارشد علوم پزشکی

کتــاب حاضــر بــا کــه عنــوان پاســخنامه هــای اســتداللی و تشــریحی در اختیــار شــما دانشــجویان و داوطلبــان بزرگــوار
میباشــد ،شــامل ارائــه پاســخ هــا ی تشــریحی و اســتدالل هــای کامــل بــر مبنــای مهارتهــای ارائــه شــده در بخــش اول
ً
اســت .لــذا قبــل از شــروع بــه پاســخگویی و مطالعــه ســواالت کنکــور ســنوات گذشــته ،اکیــدا توصیــه مــی کنــم کــه بخــش
اول کتــاب را بــه خوبــی و بــا دقــت مطالعــه بفرماییــد تــا بــا نحــوه اســتدالل و پاســخگویی ســواالت از قبــل آشــنایی پیــدا کنیــد.
بــا توجــه بــه کاربــردی بــودن تکنیــک هــا و مهارتهــای ارائــه شــده در بخــش اول کتــاب  ،هنــگام پاســخگویی بــه ســواالت
قطعــا احســاس خوبــی خواهیــد داشــت .همچنیــن یکــی از مزایایــی منحصــر بــه فــرد و بــا ارزش ایــن کتــاب ،ارائــه ترجمــه
هــای کامــل متنهــا بصــورت آموزشــی اســت تــا شــما داوطلــب عزیــز بتوانیــد بــا مقایســه برداشــت هــای خودتــان بــا ترجمــه
ً
هــای کتــاب اوال پشــتوانه ای بــرای اطمینــان از درســتی ترجمههــای خــود داشــته باشــید و ثانیــا بــا تمرکــز بــر روی نحــوه
ترجمــه جمــات بــه مــرور بــا اصــول علمــی ترجمــه آشــنا شــوید .توصیــه مهــم و قابــل تاملــی را کــه حتمــا بایســتی مــد نظــر
قــرار دهیــد اینســت کــه بــه محــض برخــورد بــا یــک جملــه نامفهــوم و ســخت در هنــگام پاســخ دادن بــه ســواالت فــورا بــه
ســراغ ترجمههــا نرویــد  ،بلکــه ابتــدا ســعی کنیــد تــا بــا تمرکــز بــر کلمــات و ســاختارهای جملــه مذکــور ،برداشــت خودتــان را
انجــام بدهیــد ،ســپس بــرای اطمینــان و بررســی ،میتوانیــد ترجمــه کتــاب را بدقــت بررســی کــرده و بــرروی آن متمرکــز شــوید
واصــول و نحــوه ترجمــه آن جملــه را دقیــق یــاد بگیریــد.
ایــن جملــه را ملکــه ذهــن خــود کنیــد کــه اســتفاده و بهــره گیــری از ترجمــه هــای کتــاب حاضــر ،نــه بعنــوان رفــع
مشــکل ،بلکــه بعنــوان منبــع آموزشــی بایســتی باعــث ارتقــاء توانمنــدی زبــان انگلیســی شــما گــردد .

رضا مهاجرنیا گلوالنی
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این دو نکته بسیار مهم را قبل از خواندن کتاب به خاطر بسپارید :
نکتــه اول :در هنــگام مطالعــه پاســخ هــای تشــریحی بــرای پیــدا کــردن محــل ارجــاع جمــات ،بــه متــن
انگلیســی مراجعــه بفرماییــد ،زیــرا مــاک محــل قــرار گرقتــن پاســخ ســواالت بــر مبنــای مــکان جمــات
در متــن هــای انگلیســی اســت ،و هــدف از ایــن کار تســلط یافتــن داوطلبــان عزیــز بــه مــکان یابــی ســه
قســمت اصلــی متــن در ریدینــگ هــای انگلیســی اســت.
نکتــه دوم :بــه جهــت یــادآوری تکنیــک بســیار پرکاربــرد  Paraphraseو تســلط بیشــتر بــر اصــول ارائــه
شــده در کتــاب (تکنیــک هــا و مهارتهــا) ،عبــارت هــای  Paraphraseدربرخــی از ســواالت  ،درقالــب همــان
جــداول ارائــه شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از ایــن تکنیــک ،بصــورت مفصــل و بــا مثالهــای
فــراوان درقالــب جــداول فــوق در کتــاب (تکنیــک هــا و مهارتهــا) توضیــح و ارائــه گردیــد  ،درایــن کتــاب تنهــا
بــه ذکــر مــواردی در برخــی از ســواالت اکتفــا شــده اســت تــا بــرای داوطلبــان عزیــز نقــش یــادآوری داشــته
 Paraphraseدر بقیــه ســواالت برآینــد.

مباتک مود شخب ِصوصخ رد ی دج رایسب بلطم

باشــد و بتواننــد بــا مــرور آنهــا بــر ایــن تکنیــک تســلط بیشــتری پیــدا نمــوده و از عهــده تشــخیص عبــارات
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\\بخش اول :درک مطلب

\\متن اول
هایپوولومیــا وضعیــت کاهــش حجــم خــون ناشــی از هــر گونــه شــرایطی اســت کــه طــی آن مایعــات بــدن آنقــدر از
دســت مـیرود کــه باعــث کاهــش خــون در گــردش میشــوند ،تــا حــدی کــه بعضــی از ســلولها و اندامهــا از اکســیژن و مــواد
مغــذی ضــروری محــروم میگردنــد .صدمــات ناشــی از ســوختگی یــا لــه شــدگی و همچنیــن خونریــزی میتوانــد بــه شــوک
هایپوولومیــا منجــر بشــود.
در طــی مراحــل اولیــه ی دفــع مایعــات  ،بــدن میتوانــد ســازگاریهایی را بــرای جبــران و ضعیــت حجــم کاهــش یافتــه
مایعــات ،بــه عمــل بیــاورد .دفــع ادرار کاهــش پیــدا میکنــد و مــواد تنــگ کننــده عــروق یعنــی اپــی نفریــن و نوراپــی نفریــن
داخــل جریــان خــون رهــا میشــوند کــه باعــث افزایــش مقاومــت محیطــی عــروق میگردنــد .خــون از نواحــی ســطحی بــدن
بــه بافتهــا و ارگانهــای حیاتــی بــه منظــور حفــظ حجــم خــون در گــردش منتقــل میشــود.
در ایــن مرحلــه بــه دلیــل مکانیزمهــای ســازگاری فعالیــت هــای گــردش خــون ،کاهــش چشــمگیری در فشــار خــون
وجــود نــدارد .ایــن فــاز اولیــه شــوک جبرانــی نامیــده میشــود .موقعــی کــه بــدن دیگــر نمیتوانــد وضعیــت حجــم خــون کاهــش
یافتــه را جبــران کنــد ،فشــار خــون کاهــش مییابــد و پوســت ســرد و لــزج میشــود .ایــن عالئــم و نشــانههای ثانویــه بدیــن
معنــی هســتند کــه دفاعیــات بــدن تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت و از کار افتــادن سیســتم قلبــی و عروقــی رخ داده اســت.
در افــراد ســالم حــدود 25درصــد از حجــم خــون در گــردش یعنــی معــادل یــک تــا دو لیتــر بایســتی از دســت بــرود تــا اینکــه
منجــر بــه کاهــش فشــار خــون بشــود.
-1هایپوولومیا شامل کاهش خون در گردش است که .....کاهش مایعات بدن اتفاق میافتد.
ب .همزمان با
الف .قبل از
ج .به دنبال
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د .بدون توجه به

توضیــح :بــا توجــه بــه « topic sentenceهایپوولومیــا وضعیــت کاهــش حجــم خــون [ ]....کــه طــی آن مایعــات بــدن

آنقــدر از دســت م ـیرود کــه باعــث کاهــش خــون در گــردش میشــوند» گزینــه ج صحیــح میباشــد.

)" ("Hypovolemia is a …..

 .2بدن میتواند خود را در مرحله.....هایپوولومیا با کاهش مایعات سازگار کند.
د .هرمرحله ای
		
ج .موقت
		
ب .پایانی
		
الف .آغازین
توضیــح  :بــا توجــه بــه توضیحــات پاراگــراف دوم «در طــی مراحــل اولیــه ی دفــع مایعــات ،بــدن میتوانــد
ســازگاریهایی را بــرای جبــران و ضعیــت حجــم کاهــش یافتــه مایعــات بــه عمــل بیــاورد» و پاراگــراف ســوم «موقعــی کــه بــدن
دیگــر نمیتوانــد وضعیــت حجــم خــون کاهــش یافتــه را جبــران کنــد فشــار خــون کاهــش مییابــد» گزینــه الــف صحیــح
میباشــد.

 .3کاهشی که در میزان دفع ادرار صورت میگیرد به سبب ..............است.
ب .ساختار دفاعی مجاری ادراری
الف .مواد تنگ کننده رگ
ج .مقاومت محیطی علیه هیپوولمیا

د .سازگاری بدن با هیپوولمیا

توضیــح  :بــا توجــه بــه « second topic sentenceدر طــی مراحــل اولیــه ی دفــع مایعــات  ،بــدن میتوانــد
ســازگاریهایی را بــرای جبــران و ضعیــت حجــم کاهــش یافتــه مایعــات بــه عمــل بیــاورد .دفــع ادرار کاهــش پیــدا میکنــد و».....

 .4بدن ..............................ارگانهای حیاتی برای حفظ حجم طبیعی خون.
ب .خون را منتقل میکند از
الف .کاهش میدهد فشار را در
ج .تغییر میدهد حجم

یحیرشت همانخساپ

گزینه د صحیح میباشد.

)" ("During the early [….] adjustments to compensate for [….] The urine output is reduced

د .خون را هدایت میکند به

توضیــح  :بــا توجــه بــه انتهــای پاراگــراف دوم «خــون از نواحــی ســطحی بــدن بــه بافتهــا و ارگانهــای حیاتــی بــه

منظــور حفــظ حجــم خــون در گــردش منتقــل میشــود ».گزینــه د صحیــح میباشــد.

)"("Blood is diverted from the periphery of the body to vital organs....

 .5جبران بدن برای کاهش حجم خون در گردش ............
ب .میتواند به سختی اتفاق بیافتد
الف .بر مشکل غلبه خواهد کرد
 ج .حدی دارد

د .یک فرایند مداوم است

توضیــح  :بــا توجــه بــه ابتــدای پاراگــراف ســوم «موقعــی کــه بــدن دیگــر نمیتوانــد وضعیــت حجــم خــون کاهــش

یافتــه را جبــران کنــد فشــار خــون کاهــش مییابــد و پوســت ســرد و لــزج میشــود» گزینــه ج صحیــح میباشــد.

)" ("When the body can no longer compensate [….] blood pressure will drop …..

 .6از کارافتادن سیستم قلبی  -عروقی نشان دهنده  ................سازگاری بیشتر است.
د .شکست
		
ج .آغاز
		
ب .اضافی بودن
		
الف .انتشار
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توضیــح  :بــا توجــه بــه جمــات نتیجــه یــا « Concluding Sentencesموقعــی کــه بــدن دیگــر نمیتوانــد
وضعیــت حجــم خــون کاهــش یافتــه را جبــران ....ایــن عالئــم و نشــانههای ثانویــه بدیــن معنــی هســتند کــه دفاعیــات بــدن .....و
از کار افتــادن سیســتم قلبــی و عروقــی رخ داده اســت ».گزینــه د صحیــح میباشــد.

)" ("These latter signs [....] that cardiovascular collapse has occurred....

راهنمــای جامــع زبان انگلـیسی کارشنـاسی ارشد علوم پزشکی

\\متن دوم
بزرگســاالن در ســنین متفــاوت همانطــور کــه از اکتســابات و از دســت دادن نقشهــای طبیعــی دوران بزرگســالی شــان
عبــور میکننــد بــا مجموعههــای متفاوتــی از تغییــرات زندگــی مواجــه میشــوند .امــا درهــر ســنی ســطح باالیــی از تغییــرات
زندگــی بــا ســطوح باالتــری از بیماریهــای فیزیکــی و نامالیمــات روحــی از قبیــل افســردگی مرتبــط میشــوند .بــه هــر حــال
توانمنــدی و ســرمایههای فــردی و اجتماعــی وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت مانـ ِـع آســیب فــرد از تأثیــر بالقــوه ی اســترس
شــوند .چنیــن ســرمایههای ممکــن اســت بــه طــور جمعــی منابــع مقاومتــی نامیــده شــود .محوریتریــن و مهمتریــن ایــن
ســرمایهها در دســترس بــودن حمایــت اجتماعــی اســت.
در واقــع حمایــت اجتماعــی میتوانــد بــه صــورت دریافــت تاییــد و کمــک از ســایرین تعریــف شــود .در بســیاری از
تحقیقــات اولیــه ،حمایــت اجتماعــی تنهــا از طریــق انــدازه گیریهــای عینــی از قبیــل ســنجش وضعیــت جســمی یــا دفعاتــی
کــه فــرد بــا دوســتان و بســتگانش در تمــاس بــوده صــورت میگیــرد .امــا مطالعــات اخیــر اشــاره بــر ایــن دارنــد کــه درک

ذهنــی از حمایــت کافــی اجتماعــی ،نســبت بــه ارزیابیهــا و مقیاسهــای عینــی ،بســیار بیشــتر بــا ســامت مرتبــط اســت .در
واقــع میــزان عینــی تمــاس بــا دیگــران مهــم نیســت بلکــه مهــم اینســت کــه چطــور آن تمــاس تفســیر شــود.
واضــح اســت کــه بزرگســاالنی بــا حمایــت اجتماعــی کافــی ،نســبت بــه افــرادی بــا ارتباطــات اجتماعــی ضعیفتــر
ـودمند حمایــت اجتماعــی موقعــی کــه یــک فــرد
ریســک کمتــری ازابتــاء بــه بیماریهــا ،مــرگ و افســردگی دارنــد .تأثیــر سـ ِ
تحــت اســترس زیــاد هســت روش ـنتر و واضحتــر اســت .بــه ایــن معنــی کــه تأثیــرات منفــی اســترس بــر روی ســامتی و
شــادی افــراد دارای حمایــت اجتماعـ ِـی کافــی ،کمتــر و ناچیزتــر اســت.
ً
 .7متن اساسا درباره  ........................بحث میکند.
ب .اکتساب نقش و فقدانهای بزرگسالی
الف .منابع مقاومتی بدن انسان
ج .مطالعات روابط اجتماعی و قدرت جسمی

د .تأثیرات حمایت اجتماعی بر سالمت

توضیــح  :بــا توجــه بــه انتهــای پاراگــراف اول «...توانمنــدی و ســرمایههای فــردی و اجتماعــی [ ]....مهمتریــن ایــن
ســرمایهها ...حمایــت اجتماعــی اســت».
و بــا توجــه بــه  topic sentenceپاراگــراف دوم متــن «در واقــع حمایــت اجتماعــی میتوانــد بــه صــورت دریافــت
تاییــد [ ،]....حمایــت اجتماعــی تنهــا از طریــق»....
و بــا توجــه بــه  topic sentenceپاراگــراف ســوم متــن «واضــح اســت کــه بزرگســاالنی بــا حمایــت اجتماعــی کافی،
ریســک کمتــری ازابتالء بــه بیماریهــا ]....[ ،دارند»
ً
و نهایتــا بــا توجــه بــه جمــات نتیجــه یــا « Concluding Sentencesواضــح اســت کــه بزرگســاالنی بــا حمایــت

اجتماعــی کافــی ،نســبت بــه افــرادی بــا ارتباطــات اجتماعــی ضعیفتــر ریســک کمتــری ازابتــاء بــه بیماریهــا ،مــرگ و افســردگی
دارنــد» گزینــه د صحیــح میباشــد.
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\\

بخش اول :درک مطلب

\\متن اول
ً
در یــك دنیــای كامــا منطقــی ،میــزان واكسیناســیون بطــور مــداوم دارای تغییــر خواهــد بــود و ایــن تغییــر وابســته بــه
ایــن اســت كــه مــردم از اینكــه بیمــار و مریــض بشــوند ،چقــدر مــی ترســند .بهمیــن دلیــل تــاش هایــی انجــام شــده تــا بتواننــد
میــزان واكسیناســیون را بــر طبــق یــك مــدل ریاضــی در بیاورنــد .امــا امــروزه دانشــمندان بــه قطعــه گمشــده ای از معمــا پــی
بــرده انــد كــه مــی توانــد توضیــح بدهــد چــرا میــزان واكسیناســیون اینقــدر در دنیــای واقعــی بــاال اســت یــا در برخــی مــوارد
چــرا پاییــن هســت.
ُ
دلیــل ایــن قضیــه بــه نظــر مــی رســد كــه فشــار اطرافیــان باشــد .مســوولین بهداشــت عمومــی مــدام در خصــوص
ســطوح پاییــن واكسیناســیون در اطفــال نگــران هســتند ،كــه اغلــب نشــات گرفتــه از نگرانــی هــای بــی پایــه و اساســی
اســت كــه واكســن هــا را بــا بیمــاری اوتیســم مرتبــط مــی داننــد .آقــای" تمــر آربــی"  ،متخصــص ریاضــی در دانشــگاه «گلــف
اونتاریــای» كانــادا ،اظهــار مــی كنــد كــه در بســیاری از كشــورهایی كــه قوانیــن واكسیناســیون اجبــاری نیســت ،میــزان
واكسیناســیون كــودكان بطــور شــگفت انگیــزی بــاال اســت.
آقــای آربــی بــه مجلــه  Life Scienceگفتــه كــه ســوالی كــه مــا مــی خواهیــم پاســخش را بدانیــم ایــن اســت كــه چــرا مــا
چنیــن ســطوح باالیــی از واكسیناســیون را در جوامعــی كــه برنامــه غیــر اجبــاری واكسیناســیون دارنــد مــی بینیم.
1.1طبق متن ،سطح واكسیناسیون.............................
ً
الف .اخیرا بطور چشم گیری كاهش پیدا كرده
ب .قرار است كه یك الگوی ثابتی را دنبال كند
ج .باعث از بین رفتن ترس بدون دلیل در بین افراد بیمار شده
د .تحت تاثیر نگرانی های مردم بخاطر ابتالء به بیماری قرار دارد
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ً
توضیــح :بــا توجــه بــه  "( Topic sentenceدر یــك دنیــای كامــا منطقــی ،میــزان واكسیناســیون بطــور مــداوم دارای تغییر
خواهــد بــود و ایــن تغییــر وابســته بــه ایــن اســت كــه مــردم از اینكــه بیمــار و مریــض بشــوند ،چقــدر مــی ترســند )" .میتوان برداشــت
کــرد کــه گزینــه "د" صحیــح هســت .در همیــن قســمت هــا و همچنیــن  Topic sentenceاشــاره شــده کــه
ســطح واکسناســیون ثابــت نبــوده و در حــال تغییــر اســت و لــذا پاســخ "الــف و ب" غلــط میباشــند .از طرفــی
در هیــچ کجــای متــن بــه گزینــه «ج» اشــاره ای نشــده ،بنابرایــن ایــن گزینــه هــم غیــر قابــل قبــول هســت.

 2.2كلمه ” ”thatدر خط دوم كه زیرش خط كشیده شده اشاره به  .................دارد.
			
الف .تغییر در سطح واكسیناسیون

ب .واكسیناسیون در یك فضا و دنیای كامال منطقی

ج .مدل سازی یا طراحی ریاضی میزان واكسیناسیون

د .ترس مردم از مریض شدن اگر واكسینه بشوند

راهنمــای جامــع زبان انگلـیسی کارشنـاسی ارشد علوم پزشکی

توضیــح  :بــا توجــه بــه  Topic sentenceو مفهــوم آن (" میــزان واكسیناســیون بطــور مــداوم دارای تغییــر خواهــد بــود
و ایــن تغییــر وابســته بــه ایــن اســت كــه مــردم از اینكــه بیمــار و مریــض بشــوند ،چقــدر مــی ترســند .بهمیــن دلیــل اســت كــه )" ....
میتــوان برداشــت کــرد کــه علــت مــدل ســازی ریاضــی تغییــر مــداوم میــزان واکسیناســیون اســت و علــت
زمینــه ای آن هــم میــزان تــرس از بیمــاری اســت ،و لــذا گزینــه "الــف" صحیــح هســت .گزینــه هــای "ب و
ج" بــه لحــاظ مفهومــی نمیتواننــد مرجــع ضمیــر  thatباشــند .گزینــه "د" هــم نســبت بــه آنچــه در متــن ذکــر
شــده دچارتحریــف شــده ،منظــور اینســت کــه مطابــق متــن ،تــرس مــردم ،از واکســینه شــدن نیســت بلکه
ازبیمــاری اســت ،بنابرایــن ایــن گزینــه هــم غیــر قابــل قبــول هســت.

3.3عبارت” ”missing puzzle pieceدر خط ّ
سوم بنظر می رسد كه  ................باشد.
			
الف .دنیای واقعی

ب .میزان واكسیناسیون

			
ج .فشار اطرافیان

د .برخی موارد

توضیــح  :بــا توجــه بــه انتهــای پاراگــراف اول و همچنیــن ابتــدای پاراگــراف دوم (" امــا امــروزه دانشــمندان بــه آن
قطعــه گمشــده معمــا پــی بــرده انــد كــه مــی توانــد توضیــح بدهــد چــرا میــزان واكسیناســیون اینقــدر در دنیــای واقعــی بــاال اســت یــا در
برخــی مــوارد چــرا پاییــن هســت .دلیــل ایــن قضیــه بنظــر مــی رســد كــه فشــار اطرافیــان باشــد )" .میتــوان برداشــت کــرد کــه
گزینــه "ج" صحیــح هســت.

 4.4نویســنده ،نگرانــی هــای مــردم در خصــوص رابطــه بیــن اوتیســم و واكسیناســیون دوران كودكــی را
......................
			
الف .تایید می كند

ب .مورد مخالفت قرار میدهد

			
ج .توجیه می كند

د .تحریک می كند

توضیــح  :بــا توجــه بــه توضیحــات ابتــدای پاراگــراف دوم (" مســوولین بهداشــت عمومــی مــدام در خصــوص ســطوح
پاییــن واكسیناســیون در اطفــال نگــران هســتند كــه اغلــب نشــات گرفتــه از نگرانــی هــای بــی پایــه و اساســی اســت كــه واكســن هــا
را بــا بیمــاری اوتیســم مرتبــط مــی داننــد )".گزینــه "ب" صحیــح هســت.

5.5طبق متن ،میزان واكسیناسیون ..................
ً
الف .الزاما ارتباطی با برنامه های اجباری واكسیناسیون ندارد
ب .بخاطر برنامه های اجباری واكسیناسیون كاهش پیدا نکرد
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ج .به واسطه برنامه های اجباری واكسیناسیون در اونتاریا كاهش پیدا كرد
د .به واسطه برنامه های غیر اجباری واكسیناسیون افزایش پیدا كرد
توضیــح :بــا توجــه بــه توضیحــات جمــات نتیجــه یــا  "( Concluding Sentencesآقــای تمــر آربــی  ،متخصــص
ریاضــی در دانشــگاه گلــف اونتاریــای كانــادا ،اظهــار مــی كنــد كــه در بســیاری از كشــورهایی كــه قوانیــن واكسیناســیون اجبــاری
نیســت ،میــزان واكسیناســیون كــودكان بطــور شــگفت انگیــزی بــاال اســت  )"....میتــوان برداشــت کــرد کــه گزینــه "الــف"
صحیــح هســت .از طرفــی بــه ســایرگزینه هــا در هیــچ کجــای متــن بطــور قطعــی اشــاره ای نشــده اســت.
لــذا پاســخ صحیــح همــان گزینــه الــف هســت.

\\متن دوم
اگرچــه حــل مشــكالت بهداشــت عمومــی كار دشــواری اســت ،امــا موفقیــت هــای بزرگــی در رابطــه بــا برخــی بیمــاری
هــا حاصــل شــده اســت .بعنــوان مثــال ریشــه كنــی آبلــه یكــی از برجســته تریــن دســتاوردهای قــرن بیســتم بــوده اســت .در
ســال  ١٩٦٧موقعــی كــه جنــگ علیــه آبلــه آغــاز شــد ،حــدود  10میلیــون نفــر هــر ســاله بــه ایــن بیمــاری دچــار مــی شــدند
كــه از ایــن بیــن حــدود دو میلیــون نفــر از بیــن مــی رفتنــد.
رســید و آخریــن مــورد ایــن بیمــاری وحشــتناك در ســومالی در ســال  ١٩٧٧مشــاهده شــد .بــه دنبــال چنیــن دســتاورد مهمــی
ســازمان جهانــی بهداشــت( )WHOتصمیــم گرفــت تــا ایــن موفقیتــش را تكــرار كنــد .تمركــز كمپیــن بعــدی بــر روی فلــج
ُ
اطفــال بود،كــه مــی توانســت در صورتــی عــدم درمــان ،بیمــار را فلــج كنــد یــا قربانــی اش را بكشــد .هــر چنــد كــه حــذف
ایــن بیمــاری هنــوز بصــورت كامــل انجــام نشــده ،امــا تعــداد مــوارد ایــن بیمــاری بطــور چشــمگیری كاهــش پیــدا كــرده
اســت .همانطــوری كــه جنــگ بــر علیــه آبلــه و فلــج اطفــال نشــان میدهــد ،پیشــرفت هــای چشــمگیری مــی توانــد در زمینــه

هبنش جنپ حبص همانخساپاپپاپ

بیــش از ده میلیــون نفــر دچــار نقــص عضــو شــدند .بــه هرحــال كمــی بعــد از یــك دهــه برنامــه آبلــه بــه هــدف خــودش

بهداشــت عمومــی حاصــل بشــود.
6.6طبق متن حل مشكالت بهداشت عمومی  ..................است.
			
الف .غیرقابل باور

ب .غیر واقعی

				
ج .ذاتی

د .چالش برانگیز

توضیــح  :بــا توجــه بــه  "( Topic sentenceاگرچــه حــل مشــكالت بهداشــت عمومــی كار دشــواری اســت ،امــا موفقیــت
ً
هــای بزرگــی در رابطــه بــا برخــی بیمــاری هــا حاصــل شــده اســت ") کــه مســتقیما اشــاره کــرده حــل مشــکالت کار
دشــوار و چالــش برانگیــزی اســت ،میتــوان برداشــت کــرد کــه گزینــه "د" صحیــح هســت.
)”(“Although it is difficult to solve public health problems, great success has been achieved …….

7.7بیان شد كه آبله ..................
الف .بیشتر قربانیان خودش را در اطراف جهان از بین برد
ب .می توانست منجر به تغییراتی در ظاهر قربانی اش گردد
ج .هنوز هم در برخی از نقاط جهان مشكل ساز است
د .غلبه بر آن از سایر عفونت ها دشوارتر است
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