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 با سالم و درود خدمت شما عزیزان. 

بیماری ها از روی زبان )زبان شنایی یا جزوه پیش روی شما حاوی نمونه سواالت آزمون آ

 شناسی( می باشد.

 ال هایو سایر کان جزوه کامل تدریس قبال در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسالمی

ده است که عزیزان می توانند از کانال دریافت کرده و استفاده مجموعه قرار داده ش

 نمایند.

 

 

 سواالت تصویری زبانشناسی:

 کدام یک از تصاویر زیر وضعیت طبیعی زبان هنگامی که از دهان خارج می شود را نشان می دهد؟ -0

 

 ب الف                                 

 

 

 

 د  ج                                                 
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 باشد؟ در شکل زیر، تشکیل پوشش زرد زبان به علت وجود کدام یک از عوامل زیر می -0

 

 

 

 

 الف( تاثیر نور مهتابی                                                          ب( تاثیر نور مستقیم خورشید                            

 ج( تاثیر غذا روی زبان                                                         د( تاثیر سردی محیط                             

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده پوشش زبان در فرد مبتال به اعتیاد می باشد؟ -0

 

 ب   الف                                      
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 د   ج                                          

 

 

 

 کدام یک از اشکال زیر نشان دهنده زبان طبیعی می باشد؟ -4

 

 ب    الف                                       

 

 

 

 د  ج                                          

 

 

 بر پوشش زبان را نشان می دهد؟کدام یک از تصاویر زیر، تاثیرگذاری فصل تابستان   -5

 



 

 موسسه پرتو سبز هستی                                                                                      نمونه سواالت آزمون زبان شناسی          

 ب الف                                           

 

 

 د                                  ج                                                 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، تاثیرگذاری فصل زمستان  بر پوشش زبان را نشان می دهد؟ -6

 

 ب   الف                                     
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 د          ج                                                  

 

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر بیانگر زبان جغرافیایی میباشد؟ -7

 

 ب        الف                                         

 

 د        ج                                            
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 کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده تحلیل روح بخاری بدن، انسدادها و ضعف کبد می باشد؟ -8

 

 ب  الف                                          

 

 

 د ج                                            

 

 

تصاویر زیر، نشان دهنده ضعف کارکرد سه عضو مهم در بدن )کبد، معده و مجاری ادرار( را نشان می  کدام یک از -9

 دهد؟

 

 ب    الف                                         

 



 

 موسسه پرتو سبز هستی                                                                                      نمونه سواالت آزمون زبان شناسی          

 

 د     ج                                          

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر زیر نشان دهنده کدام یک از عالیم زیر میباشد؟  -02

 الف:  احتمال کلسترول باال                                ب: برونشیت مزمن

 ج: باالرفتن دما و حرارت بدن                              د:   همه موارد 

 

     

 

 در کدام یک از تصویر زیر جریان خون راکد می باشد؟ -00
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 ب  الف                                           

 

 

 د    ج                                                  

 

 

 

 

 

 

 در کدام یک از تصاویر زیر، فرد بیمار در بدن خود گرمای شدیدتری دارد؟  -00

 

 

 ب    الف                                    
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 د  ج                                      

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، فرد دچار کمخونی و کمبود هموگلوبین و بیحالی می باد؟ -00

 

 

 ب  الف                                      

 

 

 د   ج                                          

    

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده ضعف طحال می باشد؟  -04
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 ب  الف                                   

 

 

 

 د    ج                                       

 

 

 

 

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده حرکت غیرطبیعی زبان می باشد؟ -05

 

 

 ب   الف                                      
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 د   ج                                         

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده وجود صفرا در بدن خصوصا در پرده اطراف قلب می باشد؟ -06

 

 

 ب   الف                                                  

 

 

      

 د    ج                                                    
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کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده حبس سرما و کمبود انرژی می باشد که باعث انقباض ماهیچه و تاندونهای  -07

 زبان شده است؟

 

 

 ب         الف                                        

 

 

 

 ج                                د                   

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده پوشش غیر شفاف زبان می باشد؟ -08

 

 

 ب      الف                                           
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 د                                  ج                                           

 

از تصاویر زیر، نشان دهنده شرایط بحرانی و زیادی گرما در فرد می باشد که به مایعات بدن اسیب می کدام یک -09

 رساند؟

 

 

 ب      الف                                       

 

 

 د                                                  ج                                           

 

 

 دام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده پوشش زبان به شکل ماست دلمه شده می باشد؟ک -02
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 ب          الف                                                       

 

 

 د    ج                                                     

 

 

 ورقه شده است؟ کدام یک از تصاویر زیر، شدیدترین نوع پوشش -00

 

 ب     الف                                              
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 د                                       ج                                                 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده پوشش ناحیه ای زبان می باشد؟ -00

 

 ب                                                الف                   

 

 

 د    ج                                                          

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده پوشش واقعی زبان می باشد؟ -00
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 ب  الف                                             

 

 

 

 

 

 د   ج                                                                

 

 

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده اختالالت روده بزرگ و کوچک، مثانه، کیسه صفرا و معده می باشد؟ -04

 

 

 ب  الف                                                



 

 موسسه پرتو سبز هستی                                                                                      نمونه سواالت آزمون زبان شناسی          

 

 

 

 د                                                                        ج                                      

 

کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده بیماری های تب دار با بیش فعالی به علت کمبود سردی و گرمای داخلی  -05

 می باشد؟

 

 

 ب  الف                                                  

 

 

 د   ج                                                                    

                                   

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده حبس غذا و رطوبت آلوده در قسمت معده و روده می باشد؟ -06

 



 

 موسسه پرتو سبز هستی                                                                                      نمونه سواالت آزمون زبان شناسی          

 ب  الف                                                 

 

 

 د   ج                                                      

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر نشان دهنده ضعف سرشتی قلب می باشد؟ -07

 

 

 ب  الف                                                      
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 د   ج                                                                   

 

 

 کدام یک از تصاویر زیر، نشان دهنده وجود گرما و آتش قلب می باشد؟ -08

 

 

 ب   الف                                           

 د  ج                                                   

                                                          

کدام  -09

 تصاویر زیر، نشان دهنده تجمع داخلی سرما و رطوبت می باشد؟یک از 
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 ب          الف                                                        

 

 د   ج                                                       

                                        

 ی باشدباد م-توسط بلغمزیر، نشان دهنده سرمای داخلی بدن و بسته شدن کانالهای بدن کدام یک از تصاویر  -02

 

 ب    الف                                                              

 د     ج                                                                
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 سواالت تستی: 

 

 وظایف کلیدی زبان را نام ببرید؟ -0

 پرزهای روی سطح زبان چه وظایفی را به عهده دارند؟ -0

 اختالل در حرکت زبان نتیجه چیست؟ -0

 سفیدی رنگ زبان عالمت چه بیماری می باشد؟ -4

ابتدا.... و سپس به رنگ....... می سرسام دموی( رنگ زبان در بیماری قرانیطس) -5

 گراید.

اگر رنگ زرد بر زبان غالب باشد و رگهای زیر زبان سبز رنگ باشد نشانه چه بیماری ای  -6

 می باشد؟

 دو حالت مختلف آسیب عصب زبان را نام ببرید؟ -7

 سرخی و زبری زبان به چه دلیل می باشد؟ -8

 مزه دهان، خلط قالب بر چه نقاطی را نشان می دهد؟ -9

 دو حالت خشکی زبان را نام ببرید؟ -02

 ساختار عمومی زبان شامل چه قسمتهایی می باشد؟ -00

 شیار عمودی در خط میانی سطح زبان چه نامیده میشود؟ -00

 شیاری که در قسمت عقب سطح زبان قراردارد چه نامیده می شود؟ -00

 ریشه زبان به کدام قسمت از زبان گفته می شود؟  -04
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 ختار خاص زبان شامل چه قسمتهایی می باشد؟سا -05

 ساختار خاص خود زبان شامل چه مواردی می باشد؟ -06

 .است..……….………… پوشش زبان -07

 برای معاینه زبان، حالت قرارگیری بیمار باید چگونه باشد؟  -08

 ؟می باشدچگونه  حالت طبیعی بیرون آوردن زبان هنگام معاینه -09

 ید؟ترتیب مشاهده بخشهای زبان را نام ببر -02

 طبیب برای معاینه زبان، از چه حرکاتی می تواند کمک بگیرد؟ -00

 مشاهده زبان باید در چه زمان و در چه نوری انجام گیرد؟ -00

 چه مواردی تشخیص بیماری ها از روی رنگ زبان را دچار اشتباه میکند؟ -00

 قرار دهیم؟مدنظر باید در پوشش زرد زبان ابتدا چه موردی را  -04

 است باعث .............. رنگ زبان شود.نور المپ مهتابی ممکن  -05

 از آنچه است ،نشان دهد. ..……غذای گرم یا سرد ممکن است زبان را   -06

مصرف طوالنی مدت مواد مخدر و کشیدن سیگار ممکن است سبب تشکیل پوشش  -07

 .یا ......... بر روی زبان گردد.......... ، ........ 

 دندانها و حفره دندان چه تاثیری بر شکل ظاهری زبان میگذارند؟ -08

دندان ها روی زبان و تنفس از طریق دهان باعث  ................ باعث جا انداختن -09

 ............... شود

 کشیدن یا بیرون نگه داشتن زبان به مدت طوالنی پرهیز کرد؟چرا باید از  -02
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در هنگام رویارویی با پوشش خیلی زمخت و کلفت زبان هنگام معاینه چه تدبیری باید  -00

 اندیشید؟

 پوششهای مختلف زبان را نام ببرید.  -00

 پوشش واقعی زبان را تعریف کنید. -00

 کنید.پوشش کاذب زبان را تعریف  -04

 بدنه زبان سالم باید چگونه باشد؟ -05

 وشش زبان سالم و طبیعی باید چگونه باشد؟پ -06

 میزان درخشندگی زبان طبیعی باید چگونه باشد؟ -07

 از عوامل تاثیر گذار بر روی زبان طبیعی را نام ببرید. -08

 ن در اطفال باالی یک سال به چه علت می باشد؟تغییر رنگ زبا -09

 بان زنان در دوران قاعدگی چه تغییری میکند؟ز -42

 می گردد؟ ن در دوران قاعدگی، چگونه باعث تخریب سطح زبانکمبود اهن زنا -40

سالمت ماهیچه هاست  کمبود اهن باعث کاهش ........ که نوعی پروتئین برای حفظ -40

 .شودمی

در فصل تابستان زبان افراد بعلت ......... و ...........دارای پوشش       -40

 ...................و.................. میباشد

و .………شکل و ساختار طبیعی زبان بدون دخیل شدن ، در عوامل ساختاری وموروثی -44

 .......... دارای ساختار متفاوت با زبان طبیعی باشد ممکن است بصورت مادرزادی و ..……

 با ذکر دلیل چگونه می باشد؟ بان در افراد چاقز -45
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 با ذکر دلیل چگونه می باشد؟ الغرزبان در افراد   -46

سب نظر استاد طالقانی، بی روحی و پژمردگی زبان چه علل مختلفی می تواند داشته ح -47

 ؟باشد

 علت سرزندگی و براق بودن زبان از دیدگاه استاد طالقانی را بیان کنید؟ -48

 طبیعی باید چگونه باشد؟شکل و وضعیت زبان  -49

 رنگ طبیعی بدنه زبان باید چگونه باشد؟ -52

دلیل رنگ زبان نشان دهنده کیفیت خونی است که در زبان........... است به همین  -50

 بدن ما جریان دارد.

 رطوبت زبان سالم به چه میزان باید باشد؟ -50

 میزان........ می باشد.طوبت در دهان نشان دهنده ر -50

 رطوبت زیاد زبان ناشی از چیست؟ -54

 هرچه حرارت بیشتر باشد رطوبت زبان............ -55

 پوشش زبان نشان دهنده کارکرد چه اعضایی می باشد؟ -56

 زبان از نظر میزان رطوبت به چند دسته تقسیم می شود؟ -57

 ان دهنده چیست؟خشکی زبان به تنهایی نش -58

 دو منشا غلبه گرمی در زبان خشک را بیان کنید. -59

 زبان خیس نشان دهنده  ضعف کارکرد کدام یک از اعضای مهم بدن است؟ -62

 زبان مرطوب به چه زبانی گفته می شود؟ -60

 رطوبت طبیعی زبان نشان دهنده چیست؟ -60
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 رگهای زیر زبان نشان دهنده چه مکانیسمس در بدن هستند؟ -60

 در حالت طبیعی وضعیت رگهای زیر زبان چگونه باید باشد؟ -64

 چه موقع ماده بزاقی سطح زبان نشان دهنده بیماری می باشد؟ -65

 زبان، نشان هنده چیست؟غلیظ شدن ماده بزاقی  -66

 اگر ماده بزاقی زبان غلیظ تر از حالت عادی شود نشان دهنده چیست؟ -67

 اگر ماده بزاقی زبان به رنگ زرد باشد احتمال وجود چه عارضه ای در بدن میباشد؟ -68

 کاهش بیش از حد ماده بزاقی ناشی از چیست؟ -69

 یست؟غلظت زیاد مواد بزاقی از دیدگاه استاد طالقانی نشان دهنده چ -72

 از دیدگاه استاد طالقانی افزایش زیاد مواد بزاقی زرد رنگ نشان دهنده چیست؟ -70

 علت تغییر رنگ ربان از صورتی کمرنگ به قرمز مایل به ارغوانی نشان دهنده چیست؟ -70

 رنگ ارغوانی مایل به ابی در زبان نشان دهنده چیست؟ -70

 نگ ارغوانی پررنگ با پوشش خشک در زبان نشان دهنده چیست؟ر -74

اگر قسمتی از  رنگ زبان ارغوانی یا آبی بهمراه خالهای کبود باشد نشان دهنده  -75

 چیست؟

 رنگ قرمز تیره در ریشه زبان نمایانگر چیست؟ -76

 ست؟اگر رنگ زبان قرمزتر از رنگ طبیعی آن باشد بیانگر چی -77

 قرمزی نوک زبان و زخمی شدن آن نشان دهنده چیست؟ -78

 قرمزی کناره های جانبی زبان به چه معناست؟ -79
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در صورتیکه رنگ زبان روشنتر از حالت طبیعی آن باشد )از صورتی به سفید  -82

 برود(نشان دهنده چیست؟

 ؟اگر رنگ زبان سفید,پزمرده و فاقد درخشندگی باشد بیانگر چه بیماری در بدن میباشد -80

 نشان دهنده مشکالت چه عضوی از بدن میباشد؟زبان سفید و رنگ پریده  -80

 اشکال مختلف زبان را نام ببرید؟ -80

 زبان بزرگ دارای چه مشخصاتی میباشد؟ -84

 میباشد؟در چه صورتی زبان بزرگ نشان دهنده بلغم در فرد  -85

 اگر زبان بزرگ سفید کمرنگ و اندازه آن پهن باشد نشان دهنده چیست؟ -86
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