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 یسالمند یزیولوژیف

 شود؟توسط کدام قسمت در مغز کنترل می عمل جویدن ـ 0
 های واقع در ساقه مغزهسته الف(
 قشر مغز ب(
 الیه نازکی در زیر قشر مغز ج(

 نخاع د(

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 2
 .داخلی ذرات غذایی تاثیر بگذارندهای توانند بر قسمتمی گوارشیهای آنزیم الف(
 .شودمی رفلکسی عضالت جویدن حجمی از غذا در دهان باعث تحریک حضور ب(
 .شودمی عمل جویدن توسط قشر مغز کنترل ج(

 .باشدمی مرحله حلقی در عمل بلع، غیر ارادی د(

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 3
 مری دو نوع حرکت دودی اولیه و حرکات دودی ثانویه دارد. الف(
 .باشدمی حرکات دودی اولیه مری ادامه موج دودی آغاز شده از معده ب(
 .پیمایدمی دقیقه 01تا  8از حلق به معده را در حدود  حرکات دودی مری تمام مسیر ج(
 .رسدمی م قرار دارد، از موج دودی مری کندتر به انتهای مریئتوسط فرد که در حالت قاغذای بلعیده شده  د(

 :بجز ،باشدمی ی جمالت صحیحهمه ـ 0
 باالتر از محل اتصال مری به معده، عضله حلقوی مری قرار دارد. متریسانت 3 الف(

 اسفنکتر تحتانی مری به طور معمول منقبض است. ب(
 .در بیماری آشاالزی شلی بیش از حد اسفنکتر تحتانی مری وجود دارد (ج
 .متر جیوه استمیلی 31شار در اسفنکتر مری حدود ف د(

 باشد؟می کدام جمله صحیح ـ 5
 .شودمی کیموس مخلوط نیمه مایعی است که در روده تشکیل الف(

 .شودمی آنتروم معده به اولین قسمت معده گفته ب(
 .شودمی به برگشت محتویات معده به مری رفالکس گفته ج(
 .شودمی به دریچه بین معده به مری دریچه پیلوریک گفته د(

 شوند؟می نفرین از انتهاهای عصبیباعث آزادسازی نوراپی از داروهای زیر یککدام ـ 6
 مواردهمه  د( آمفتامین ج( تیرامین ب( افدرین الف(

 :بجز ،موارد زیر نقش داردی خواب مناسب روی همه ـ 7
 .شودمی باعث تاخیر در بلوغ عصبی الف(
 .شودمی باعث تسهیل در یادگیری ب(
 .شودمی سبب درک بهتر ج(

 .شودمی باعث حفظ و نگهداری انرژی متابولیک د(
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 کجاست؟ محل قشر شنوایی در مغز ـ 8
 سطح فوق گیجگاهی و تمپورال فوقانی الف(
 بخش فرونتال ب(
 پیتالبخش اکسی ج(
 پیتال و گیجگاهیبخش اکسی د(

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 9
 .شودمی تحریک عصب پاراسمپاتیک باعث کاهش قطر مردمک چشم الف(
 .میوز همان افزایش قطر مردمک است ب(
 .شودمی دور چشم باعث باال و پایین رفتن چشم عضالت مایل ج(
 .شودمی میدان بینایی فراتر از فضایی است که توسط چشم غیرمسلح دیده د(

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 01
 .کندمی توسین به خروج شیر از غدد پستان کمکاکسی الف(
 .شودمی دیورتیک از غده تیرویید ترشحهورمون انتی ب(
 .در تنظیم عملکرد کلیه نقش دارد FSHهورمون  ج(
 .شودمی هورمون کورتیزول از پانکراس ترشح د(

 کدام جمله در مورد عملکرد و ساختمان چشم صحیح است؟ ـ 00
 .شودمی قرمز، سبز و آبی سبب درک احساس رنگ سیاههای تحریک مساوی تمام مخروط الف(
 شوند.ای تحریک نمیاستوانههای تاریکی طبیعی سلولدر شرایط  ب(
 در قسمت عضالت مژگانی چشم قرار دارند.ای استوانههای سلول ج(
 نوری را در چشم ایجاد کند.های تواند تمام طیفمی مخلوط سه رنگ قرمز، سبز و زرد د(

 کدام جمله در مورد گوش صحیح است؟ ـ 02
 یابد.می دار افزایشمژکهای و سلولای ارتعاش غشا قاعدهی صدا بلندتر شود، دامنههر چه  الف(
 .شودمی برابری در انرژی صوتی، یک بل نامیده 011افزایش  ب(

 .منتقل شده از هر دو گوش به مغز یکسان استهای همواره میزان سیگنال ج(
 المندی شایع است.سی اختالل در شنیدن اصوات با فرکانس پایین در دوره د(

 :بجز ،زیر صحیح استجمالت ی همه ـ 03
 .کندمی موسکارینی را فعالهای استیل کولین گیرنده الف(

 .کندمی نیکوتینی را فعالهای استیل کولین گیرنده ب(
 .کندمی نیکوتینی را فعالهای نیکوتین فقط گیرنده ج(
 .شوندمی دو از غده هیپوفیز در خون ترشح نفرین هرنفرین و اپینوراپی د(

 کدام گزینه در مورد انواع و کیفیت درد صحیح است؟ ـ 00
 .شودتر بدن حس میعمیقهای درد تیز و تند در بافت الف(
 .درد حاد وقتی است که پوست در معرض یک شوک الکتریکی قرار گیرد ب(
 .همراه نیستدرد مزمن با تخریب بافت  ج(
 .درد مزمن کوتاه مدت وقابل تحمل است د(
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 پیکری است؟های از حس یککداممربوط به  درک احساس درد، ـ 05
 گیربرونهای حس الف(
 احشاییهای حس ب(
 عمقیهای حس ج(
 گیردرونهای حس د(

 سالمند صحیح است؟کدام گزینه در مورد گلوکوم در افراد  ـ 06
 .دهدمی گلوکوم فشار داخل چشم را کاهش الف(
 .شودگلوکوم باعث کوری چشم نمی ب(
 .دهدمی گلوکوم فشار داخل چشم را افزایش ج(
 .انسداد فیبروزی فضای ترابکولر است آنعلت  د(

 ؟باشدنمیگزینه در مورد ناشنوایی صحیح یکی از مشکالت شایع در سالمندان اختالالت شنوایی است، کدام  ـ 07
 .آسیب حلزون یا عصب شنوایی است ،ناشنوایی الف(
 .فیزیکی گوش استهای آسیب ساختمان ،ناشنوایی ب(
 .عصب سالم است ای است ولی حلزون واستخوانچه - آسیب صماخی ،ناشنوایی ج(
 .کری عصبی و کری هدایتی استدو نوع ناشنوایی شامل  د(

 کدام گزینه در مورد تست شنوایی اودیوگرام، صحیح است؟ ـ 08
 .در درگیری عصبی اودیوگرام کاربرد ندارد الف(
 .موارد گوش میانی کاربرد دارد اودیوگرام در کری هدایتی و ب(
 .برد ندارداودیوگرام کار در کری هدایتی ج(
 .پایین کاربرد داردهای اودیوگرام در کری مربوط به اصوات با فرکانس د(

 ؟ها استتر از بقیه مزهاز حواس چشایی زیر حساس یککدام ـ 09
 شیرینی د( تلخی ج( شوری ب( ترشی  الف(

 نظرآستانه احساس بویایی، کدام است؟در مورد شدت بویایی، گزینه صحیح از  ـ 21
 برابر باالتر از حد آستانه 31های غلظت الف(
 واحد به ازای هر حفره بینی 111/011های غلظت ب(
 یک تریلیون به ازای آستانه هر حفره بینیهای غلظت ج(
 برابر باالتر از حد آستانه 01تا  01های غلظت د(

 شوند؟می از فیبرهای اعصاب منتقل یککدامکم و قلقلک از طریق  مثل لمس و فشارهای حسی پیام ـ 20
 فیبرهای عصبی بسیار کوچک با هدایت کند الف(
 فیبرهای عصبی با سرعت باالتر ب(
 فیبرهای عصبی حسی ج(
 تماسی پایانه عصبی آزادهای گیرنده د(

 :بجز ،ها صحیح استم معاینه بیمار سالمند، همه گزینهکششی هنگاهای ارزیابی رفلکس در ـ 22
 .کندهای انتهایی ارسال میای را به انداممعاینه برای اطمینان از اینکه مغز تا چه حد تحریک زمینه الف(
 .رفلکس پرشی زانو برای تعیین حساسیت رفلکس کششی است ب(
 .استعضالنی برای ارزیابی تسهیل مراکز نخاعی های رفلکس ج(
 .رفلکس کششی بشکل ضربه چکش رفلکس بر تاندون پاتالر است د(
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 ؟باشدنمیاسم عضالنی، کدام گزینه صحیح از نظر ضایعات قشر مغز و اسپ در سکته مغزی، ـ 23
 .شودقشر حرکتی اولیه درگیر می الف(
 .شوندمبتال میای قاعدههای هسته ب(
 .دهدهمان سمت بدن رخ میاسپاسم عضالنی در  ج(
 .حرکتی است غیرهرمی قشرهای ناشی از بخش اسپاسم، د(

هـا، کـدام رفلکـس منتقلـه را     داشتن چشمبرای ثابت نگهای دایرههای مجاری نیمدر چرخش ناگهانی سر، سیگنال ـ 20

 ؟شوندنمیمل شا
 دهلیزیهای هسته الف(
 فاسیکولوس طولی داخلی ب(
 مفصلی گردنهای گیرنده ج(
 اکولوموتورهای هسته د(

 در درمان دارویی پارکینسون، تجویز کدام دسته دارو نتیجه بهتری در درمان دارد؟ ـ 25
 L-Dopa الف(
 دوپامین ب(
 L-دپرنیل ج(
 L-Deprenyl و  L-Dopa د(

 باشد؟می مربوط به سیستم قدامی جانبی )طرفی(زیر های از حس یککدامدرک  ـ 26
 حس لمس الف(
 حس حرارت ب(
 حس وضعیت مفاصل ج(
 حس ارتعاش د(

 ؟باشدنمی REMهای زیر مربوط به خواب از ویژگی یککدام ـ 27
 شود.می ضربان قلب و تنفس منظم الف(
 .فعال همراه استمعموال با خواب دیدن فعال و حرکات عضالنی بدنی  ب(
 بسیار فعال است. REMمغز در جریان خواب  ج(
 یابد.می تنوس عضالنی در سراسر بدن فوق العاده کاهش د(

 ؟باشدنمیزیر صحیح های از گزینه یککدام ـ 28
 بزرگتر از نیمکره راست است.درصد  01در هنگام تولد ناحیه بروکا در بیش از نیمی از نوزادان در نیمکره چپ تا  الف(
 آید. می به صورت غالب درای درصد مردم لوب گیجگاهی و شکنج زاویه 50در حدود  ب(
 پیش حرکتی تکلم یا بروکا تقریبا همیشه در نیمکره چپ مغز غالب است. ای ناحیه ج(
 درصد مردم در طرف چپ مغز غالب است.  51ها در نواحی حرکتی برای کنترل دست د(

 ؟نیستدرست  یککدامچشایی های در مورد حس ـ 29
 .طعم ترش ناشی از غلظت یون هیدروژن است الف(

 .طعم ترش ناشی از قلیاهاست ب(
 .شودمی طعم شوری عمدتا توسط غلظت یون سدیم برانگیخته ج(
 .طعم شیرین بیشتر ناشی از مواد شیمیایی آلی است د(
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 ؟افتدنمیاتفاق  یککدام ،ی از افزایش سندر پیرچشمی ناش ـ 31
 .شودمیتر عدسی کوچک الف(
 .گرددمی ترعدسی ضخیم ب(
 .شودمی خاصیت ارتجاعی عدسی کمتر ج(
 .شودمی عدسی دیدههای پروتئین هتغییر در ماهیت پیشروند د(

 ؟گرددنمیی یشاحزیر باعث درد اهای از محرک یککدام ـ 30
 ایسکمی الف(
 شیمیاییهای تحرک ب(
 اتساع بیش از حد احشاء توخالی ج(
 موضعی احشاءهای آسیب د(

 تری در درک کالم دارد؟از نواحی زیر نقش مهم یککدام ـ 32
 ناحیه ورنیکه الف(
 ناحیه بروکا ب(
  ناحیه ارتباطی پره فرونتال ج(
 زاویه ایناحیه شکنج  د(

 ؟باشدنمیصحیح  یککدامدر مورد بیماری پارکینسون  ـ 33
 .ناشی از تخریب گسترده بخشی از جسم سیاه است الف(
 .شودمی ترشح دوپامین دچار اختالل ب(
 .شودمی عنوان فلج آشفته شناختههب ج(
 .یابدمی شدتترمور ارادی ناشی از پارکینسون در مواقع برداشتن اشیا  د(

 باشد؟می دلیل اختالل در کدام بخش از مغزه هیپوتونی ب ـ 30
 قشر حرکتی اولیه مغز الف(

 ناحیه پیش حرکتی ب(
 عمقی مخچههای هسته ج(
 ناحیه حرکتی ضمیمه د(

 ؟باشدنمیخصوص قشر حرکتی مغز صحیح از موارد زیر در یککدام ـ 35
 .فرونتال در جلو شیار مرکزی قرار داردهای خوردگی لوبقشر حرکتی اولیه در اولین چین الف(

 .حرکتی در عقب قشر حرکتی اولیه قرار داردناحیه پیش ب(
مربوط به قشرر های تری نسبت به سیگنالحرکتی پیچیدههای حرکتی طرحهای عصبی تولید شده در قشر پیشسیگنال ج(

 .کندمی لیدحرکتی اولیه تو
 .باشدمی قشر حرکتی مغزی شامل سه ناحیه کورتکس حرکتی اولیه، ناحیه پیش حرکتی و ناحیه حرکتی ضمیمه د(

 توصیف صحیح پیرچشمی، کدام گزینه است؟ ـ 36
 .مانندیک فاصله ثابت، متمرکز باقی نمی ها بر رویچشم الف(
 .دور و هم برای دید نزدیک تطابق کنندتوانند هم برای دید ها میچشم ب(
 .دهدمی کامل قدرت انطباق خود را از دست طورهعدسی تقریبا ب ج(
 .قدرت ارتجاعی بیشتری خواهد داشت تر شده وعدسی چشم بزرگتر و نازک د(
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 روانشناسی و بهداشت روانی

 است؟ یر الزامیاز اختالالت ز یککدامردن کص زوال عقل، رد یردن تشخکقبل از مطرح  ـ 37
 ابتید د( نسونکیپار ج( یافسردگ ب( فشارخون الف(

 شود؟یه میدام تست توصکمر، یلزاآ یماریعروق مغز از ب یهایماریاز ب یافتراق زوال عقل ناش یبرا ـ 38
 د در بزاقییلویسطح بتا آم الف(

 آزمون استروپ ب(
 کینسیتست هاچ ج(
 وکاس گالسیمق د(

 دارد؟ یرد حافظه نقش اساسکر در عملیز یالت عصبکیاز تش یککدام ـ 39
 یاجسام پستان د( یکمبیستم لیس ج( تاالموس ب( امپکپویه الف(

 دهد؟یم شتری نشانیاهش بکمر، یلزاآ یماریر در بیز یترهایاز نوروترانسم یککدامسطح  ـ 01
 نین و سروتونیدوپام الف(
 نین و دوپامیولکل یاست ب(
 یکد گلوتامین و اسیدرنالآنور ج(
 نیولکل یو است یکد گلوتامیاس د(

 ص زودرس زوال عقل است؟یتشخ یبرا یترشاخص حساس ،ریاز عالئم ز یککدام ـ 00
 یت امور مالیریدر مد یناتوان الف(
 ینترل اعمال دفعکاز دست دادن  ب(
 یگم شدن و سرگردان ج(
 یینایتوهم ب د(

 د؟ینکیمه یتوص یه اختالالت شناختیاول یغربالگر یر را برایز یهااز آزمون یککدام ـ 02
 تزک یارهایمع الف(

 الوتون یارهایمع ب(
 سلرکتست حافظه و ج(
 یوتاه شناختکآزمون  د(

 :بجز ،ح استیر صحیتمام عبارات ز ـ 03
 دارد. یجنبه ذهن یتا حدود یسالمند الف(

 ندارد. یر چندانیشود تاثیم ه در مورد افرادک یوابسته به سن معموال بر قضاوت یهاشهیلک ب(
 باشد. یردکارکد عمدتا بر سن ید باکیتا ین سالمندییدر تع ج(
 ابد.ییم شیبه بعد افزا یسالگ 01نش از کزمان وا د(

 ح است؟یر در مورد خواب سالمندان صحیاز عبارات ز یککدام ـ 00
 از دارند.یساعت خواب شبانه ن 6تا  0به  سالمندان الف(
 شوند.یم داریرتر هم از خواب بیروند و دیم رتر به بستریسالمندان د ب(

 تر است.کخواب سالمندان سب ج(
 ده است.ید نرسییاختالالت خواب در مطالعات به تاسن و ش یافزاارتباط  د(
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 ح است؟یرات هوش در بزرگساالن صحییر در مورد تغیاز عبارات ز یککدام ـ 05
 هوش بزرگساالن است. یریگاندازه یمعتبر برا یهاسلر از آزمونکآزمون و الف(
 ند.کیم افت یالمکهوش  یماند ولیم با ثابتیش سن تقریبا افزا یهوش عمل ب(
 ال است.یشتر از هوش سیش سن بیزان افت هوش متبلور با افزایم ج(
 است. یافراد در بعد شناخت یتوانش درون یریگاندازه یبرا یقیار دقیمع (IQ)هوشبهر  یریگاندازه د(

 :بجز ،موثر است یدر بزرگسال یاز زندگ یمندیتجاد رضایر در ایتمام عوامل ز ـ 06
 خود پنداره مثبت الف(
 آمدسطح در ب(
 یبه اهداف زندگ یابیزان دستیم ج(
 یریپذتیمسئول د(

 ............. ه تبادلیبر اساس نظر ـ 07
 است.جامعه ن هم به نفع سالمند و هم به نفع یشند و اکیم نارکخود را از جامعه  یشدن به سالمند یکافراد با نزد الف(
 آورد.یقدرت به دست م یگریدهد و دیم شتر دارد، قدرت از دستیب یازهایه نک یفرد ب(
 ماند.یر مییط آنها بدون تغیخود ادامه دهند، مح ینونک یزندگ که افراد به سبک یمادام ج(
 است. یاز سالمند یمندتیزان رضایننده مکنییت تعیو شخص یطه سالمتیدر ح یفرد یهاتفاوت د(

 است؟ یبه چه معن یمرگ روان ـ 08
 یاتیح یهاه اندامیلکرد کارکتوقف  الف(
 رش مرگ توسط خود شخصیپذ ب(
 یمغز یهاتیتوقف فعال ج(
 انیان و اطرافیکردن فرد توسط نزدکرها  د(

 شناسی پزشکیجامعه

 یابد؟می تحت کدام شرایط زیر نرخ یا درصد خودکشی افزایشمطابق فرضیه پسکوسولیدو و همکاران،  ـ 09
 فقر و بیکاری مطلق الف(
 عدالتی اجتماعی و استبدادبی ب(
 شبکه روابط اجتماعی مذهبی بسیار ضعیف ج(
 های غیرمتعصب حریصزندگی با گروه د(

 شود؟محسوب می کدام گزینه زیر علت بسیاری از مشکالت کشورهای جهان سوم ـ 51
 پیچیدگی روابط اجتماعی، اختالل در ارضای نیازها، پرخاشگری و دور تسلسل استبداد الف(
 اختالل در ارضای نیاز و فقر شدید اجتماعی کنارگذاردن مسائل از طریق اعتیاد، ب(
 ییگراافزایش جمعیت، گسترش رشوه و مدرک ج(
 های قومییهای دولتی، استبداد و درگیرانبساط دستگاه د(

 صحیح است؟ زیر مطابق نظریات گهلن، در مورد کنترل غریزه، کدام گزینه ـ 50
 .هر چه شعور یک موجود بیشتر باشد، رفتارهای غریزی او نیز بیشتر است الف(
 .پذیری او نیز بیشتر استهر چه شعور یک موجود بیشتر باشد، میزان انعطاف ب(
 .روابط اجتماعی و انتظام آن تاثیری نداردغریزه بر روی  ج(
 .شودفقر غریزه توسط هنجار جبران نمی بعضی از رفتارهای حیوانات مبتنی بر غریزه است و در انسان د(
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 شوند؟بر اساس تئوری انتشار راجرز، افراد جامعه به چند گروه تقسیم می ـ 52
 گروه نامتجانس و دارای تعارض به دو در شرایط رقابت هنجاری، تقسیم الف(
 ترها، اکثریت زود، اکثریت دیر و عقبنوآورها ب(
 ترهازودپذیرها، اکثریت دیر و عقب ج(
 ترهاا، اکثریت زود، اکثریت دیر و عقبپذیرهنوآورها، زود د(

 شد؟می برای یافتن علل نابرابری محسوب شناسی، کدام گزینه زیر تفکر قالبتا قبل از پیدایش و رشد جامعه ـ 53
 غیر مستدل و مشروع -تفکر افالطون  الف(
 علل طبیعی غیرخدادادی - نظریات داروین ب(
 های طبیعی بین افرادتفاوت - تفکر ارسطو ج(

 تربیت خانوادگی و کاست اجتماع محور -نظر ژان ژاک روسو  د(

 شود؟های کوچک( محسوب میزیر، کاربرد تئوری بیلز )کنش متقابل در گروه گزینه در بدترین حالت، کدام ـ 50
 هاکننده در گروهبکارگیری رفتارهای تقویت الف(
 هاتخریب روابط اجتماعی در گروه ب(

 بین افراد ها وغیر اجتماعی در گروههای تخریب سرمایه ج(
 های همبسته و غیرخصمانهترغیب به فعالیت د(

 بندی هنجارها است؟ترین ضوابط تقسیمکدام گزینه زیر، جزء مهم ـ 55
 میزان اگاهی افراد یک جامعه از کارکرد و علت هنجارها الف(
 ادراک دانشمندان از مسائل جوامع ب(
 های رفتار و هنجارهای اجتماعیمندیتکرار قاعده ج(
 قوانین و مقررات د(

 براساس مفاهیم هنجارهای پایدار و ناپایدار، کدام گزینه صحیح است؟ ـ 56
 .افتدمی تبدیل یک هنجار به سنت در زمان کوتاهی اتفاق الف(
 .شوندمد از هنجارهای زودگذر و سنت از هنجارهای پایدارتر محسوب می ب(
 .شوندهنجارهای پایدارتر تلقی می زیرمجموعه های جمعی ازهنجارهای زودگذر و عادتهای سنت از حیطه ج(
 .شودمدت، به پایداری هنجارها منجر میعادت به هنجارهای کوتاه د(

 از عوامل زیر است؟ یککدامعلت رفتارهای بسیار دوگانه )آمبی والنت( در جامعه، نتیجه  ـ 57
 هنجارهامیزان آگاهی کم مردم و پیروی کورکورانه از  الف(
 کاهش عمر هنجارهای غیر مفید و ثبات اجتماعی ب(
 کاهش اعتقادات و عملکردهای معنوی و غیر معنوی مردم ج(

 سازی و تولید فشارهای غیر هنجاریتاثیر ابزارهای عقیده د(

 کند؟می بر اساس فرضیه بوردیو، اکثریت قشر جامعه برتری خود را چگونه حفظ ـ 58
 تحقیر سایر مردم، اختالس و سوء استفاده از نابرابرهای اجتماعی (الف

 اقتصادی های تبلیغی موثرهای قشر ضعیف و فعالیتتهدید ارزش ب(
 طرق اقتصادی و متمایز کردن خود از بقیه مردم ج(
 عناصر تفکری و عناصر غیر مادی د(
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 شود؟دانشگاهی محسوب میفرهنگ های کدام گزینه زیر از نمونه ـ 59
 سر و کار داشتن با کامپیوتر، تلفن همراه و بلیط هواپیما الف(
 اعتقادی و ارزشیهای زمینههای سنتی، پیشپایبندی ب(
 های حفظ محیط زیست و جنبش مقابله با سیگارجنبش زنان، حرکت ج(
 و ج الفهای گزینه د(

 پذیر شده است؟زهای منبعث از نظام آفرینش امکاناز نیا یککدامها، بر اساس اجتماعی در بین انساناجبار به زندگی  ـ 61
 نیازهای مادی و جنسی اولیه الف(
 نیازهای تکاملی و سازگارانه ب(
 نیازهای جنسی و روابط اجتماعی ج(
 های مرجعاجتماعی و تعلق به گروههای شبکه د(

 روش تحقیق و آمار حیاتی

 شاهدی کدام است؟ - اولین گام در مطالعه مورد ـ 60
 تشخیص وجود یا سطح مواجهه در دو گروه شاهد و مورد الف(
 و گروه بدون بیماری انتخاب گروه بیمار ب(
 شناسایی دقیق منطقه بیماری یا محیط پژوهش ج(
 تعیین درست و مبتنی بر شواهد هدف مطالعه د(

 توان استفاده نمود؟می کمی پیوسته از کدام نوع نمودارهای برای نمایش داده ـ 62
 ایدایره د( اینرده ج( چندگوش ب( هیستوگرام الف(

 .... است....... ... درمطالعات.......سوگرایی یادآوری عمدتا متعلق به  ـ 63
 شاهدیمورد ر  های زوال عقلبررسی الف(
 مورد شاهدیر  تعیین مواجهه ب(
 گروهی(کوهورت )همر  تعیین مواجهه ج(

 تجربی و نیمه تجربیر  تعریف ساختار د(

 دهنده چیست؟خطای معیار نشان ـ 60
 دقت برآورد الف(
 تفاوت افراد از نظر صفت مورد مطالعه ب(
 کنندهفراوانی متغیرهای مخدوش ج(

 بیش از حد نمونهپراکندگی  د(

 و نسبتی است، مناسب است؟ای کدام آزمون آماری برای مقایسه دو گروه مستقل، زمانی که نوع متغیر پاسخ، فاصله ـ 65
 مجذور کای د( من ویتنی ج( zآزمون  ب( tآزمون  الف(

 باشد، کدام مقدار است؟می 02برابر که میانگین آنها  8و 01و 08واریانس سه عدد  ـ 66
 30/4 د( 85/6 ج( 33/00 ب( 66/08 الف(
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بـه دسـت آمـده    های گیری یک متغیر مشخص در دو مطالعه متفاوت باشد و بخواهیم تغییرات دادهاگر واحد اندازه ـ 67

 یر بایستی مورد استفاده قرار گیرد؟های زاز شاخص یککدامبرای این متغیر در دو مطالعه را مقایسه کنیم، 
 ضریب تغییرات الف(
 انحراف معیار ب(
 واریانس ج(

 طول میدان تغییرات د(

کنـد. اگـر   تجاوز نمـی  %2ر یک جامعه فرضی از محققی از مطالعات قبلی خود دریافته است که نسبت دوقلوزایی د ـ 68

برآورد کند، حجم نمونه مـورد نیـاز    %99حدود اطمینان  و 115/1جامعه با دقت بخواهیم نسبت دوقلوزایی را در این 

 چقدر است؟
 0300 د( 0403 ج( 3066 ب( 0005 الف(

ز مفروضات توزیع نرمـال  وری شده اآجمعهای مستقل زمانی که دادههای برای آزمون اختالف دو میانگین در نمونه ـ 69

 باشد؟می های زیر قابل استفادهاز آزمون یکمکدا ،کندتبعیت نمی
 تی زوجی الف(
 رتبه عالمت دار ویلکاکسون ب(
 آزمون کای دو ج(
 ویلکاکسونر  من ویتنی د(

ز مفروضات توزیـع نرمـال   آوری شده اجمعهای برای آزمون اختالف میانگین در چهار نمونه مستقل، زمانی که داده ـ 71

 باشد؟می های زیر قابل استفادهاز آزمون یککدامکند، نمیتبعیت 
 آنالیز واریانس دو طرفه الف(
 رتبه عالمت دار ویلکاکسون ب(
 کروسکال والیس ج(
 آنالیز واریانس یک طرفه د(

های از آزمون یککدام ،باالسال به  65برای مطالعه تغییرات میانگین فشارخون سیستولیک در رابطه با سن مردان  ـ 70

 باشد؟می زیر قابل استفاده
 آنالیز واریانس دو طرفه الف(
 آنالیز رگرسیون ب(
 دوکای ج(
 زوجیتی د(

از  یـک کـدام کننده در بررسی رابطه بین عامل خطر و یـک بیمـاری خـاص کـاربرد     برای حذف اثر متغیر مخدوش ـ 72

 کننده خواهد بود؟های زیر کمکآزمون
 رگرسیون خطی چندگانه الف(
 تحلیل بقاء ب(
 مانتل کوکس ج(
 دوکای د(

 در این صورت خطای معیار برابر است با: ،باشد 25اگر حجم نمونه و واریانس آن هر دو برابر با  ـ 73
 0/1 د( 0 ج( 0 ب( 0/1 الف(
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 %95کدام فاصـله زیـر تقریبـا     ،باشد 36و واریانس  81شجویان دارای توزیع نرمال با میانگین چنانچه قند خون دان ـ 70

 گردد؟قند خون دانشجویان را شامل می
 (60-58) د( (68-50) ج( (44-006) ب( (64-86) الف(

 گیری زیر تصادفی است؟های نمونهاز روش یککدام ـ 75
 ایسهمیهگیری نمونه الف(
 گیری آساننمونه ب(

 گیری منظمنمونه ج(
 گیری هدفمندنمونه د(

 21تعداد  .سال از ابتال به دیابت آنها گذشته است 05نفری از بیماران دیابتی که حداقل  011در یک نمونه تصادفی  ـ 76

ی نسبت مبتالیان به رتینوپاتی چقدر است؟ برا %95نفر به عوارض رتینوپاتی مبتال شده بودند. فاصله اطمینان 

/
( Z )

0 975
2 

 (06/1و  04/1) الف(
 (00/1و  08/1) ب(

 (01/1و  31/1) ج(
 (06/1و  03/1) د(

تقریبی  باشد. درصدمی 099و مجموع مجذور آنها برابر  051ها برابر داده آماری، مجموع داده 51در یک نمونه شامل  ـ 77

 ضریب تغییرات برابر است با:
 51 د( 00 ج( 61 ب( 33 الف(

وردن فاصـله  آباشد، حداقل نمونه الزم برای به دسـت   5و میزان دقت برآورد  21اگر انحراف معیار صفتی در جامعه  ـ 78

 درصد برای میانگین جامعه چقدر است؟ 95اطمینان 
/

( Z )
0 9 7 5

2 
 346 د( 006 ج( 64 ب( 8 الف(

تـایی فاصـله    011در یک نمونـه   .باشدمی 05ای دارای توزیع نرمال با انحراف معیار جامعه (IQ)نمرات بهره هوشی  ـ 79

برای میانگین بهره هوش جامعه چقدر است؟  %95اطمینان 
/

( Z )
0 9 7 5

2  
 (56و  013) الف(
 (58 و 010) ب(

 (56و  014) ج(
 (50و  010) د(

 باشد، حجم نمونه چند برابر شود تا خطای معیار به نصف تقلیل یابد؟ 01برابر  xاگر خطای معیار  ـ 81

 ج( 4 ب( 0 الف(
1

4
 د( 

1

2
  

Hبرای آزمون  ـ 80 :   Hدر مقابل  15 :  1 تـایی مقـادیر میـانگین و     25ای نرمال، با حجم نمونـه  در جامعه 15

xواریانس نمونه به صورت   1 sو  7 
2 1  چقدر است؟به دست آمده است. مقدار آماره آزمون  6

 4 د( 0/0 ج( 600/1 ب( 0/1 الف(

 گیرد؟ها را دربرمیدامنه میان چارکی چند درصد داده ـ 82
 58 د( 68 ج( 01 ب( 00 الف(
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 و واریانس صفر باشد، میانه و نما به ترتیب برابر خواهند بود با: 05ای دارای میانگین در جامعه xاگر صفت  ـ 83
 00و   الف(
 و   ب(
 00و  00 ج(
 قابل تعیین نیست د(

)مستقل از هم و  Bو  Aاگر دو پیشامد  ـ 80 ) /P A  0 )و  2 ) /P A B  0 0 )در ایـن صـورت   باشد،  6 )P A B   برابـر

 است با:

 06/1 د( 0/1 ج( 108/1 ب( 44/1 الف(

 کلیات بهداشت عمومی

 است؟ صحیح جمله کدام سالمندان اقتصادی وضعیت مورد در ـ 85
 .هستند گریبان به دست فقر با کمتر کنندمی زندگی خود خانواده اعضاء از یکی یا همسر با که سالمندانی الف(
 .برندمی سر به فقر در مشابه زنان از بیش سالمند مردان ب(
 .ندارد سالمند زندگی نحوه با ارتباطی سالمندان اقتصادی وضعیت ج(

 .ندارد ارتباطی سالمند اقتصادی وضعیت با سالمند جنسیت د(

 ؟باشدنمی صحیح سالمندی دوران در پوست تغییرات مورد در یککدام ـ 86
 .شودمی کاسته آن ضخامت از پوستی زیر چربی کاهش با الف(
 .یابدمی افزایش درم الیه عروقی پرفوزیون ب(
 .شودمی آتروفی دچار پوستی غدد ازجمله پوست به وابسته تشکیالت ج(
 .شودمی ضعیف آنها کشیمیکروب خواص برخی و پوست فیزیکی سدهای د(

 است؟ صحیح مورد کدام سالمندی دوران در سفید هایگلبول عملکرد مورد در ـ 87
 .یابدمی کاهش سفید هایگلبول کل تعداد الف(
 .یابدمی کاهش هاایهسته چند نسبی تعداد ب(

 .شودمی مختل PMN اتصال ج(
 .شودمی اختالل دچار سفید هایگلبول خواریبیگانه فعالیت د(

 دهد؟می افزایش سالمندان در را عفونت احتمال که است سالمندی دوران ایمونولوژیکی تغییرات از یککدام ـ 88
 نوکلونالومهای گاموپاتی میزان کاهش الف(
 هابادیآنتی اتو میزان کاهش ب(

 عمل ایجاد به مقاومت کاهش ج(
 باال ترکیبی میل با هابادیآنتی تولید کاهش د(

 است؟ کدام سالمند مردان در ادراری استاز علت مهمترین ـ 89
 پروالپس الف(
 مثانه آتونی ب(
 پروستات هیپرتروفی ج(

 ادراری عفونت د(
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 است؟ صحیح یککدام سالمند زنان تناسلی دستگاه تغییرات مورد در ـ 91
 .یابدمی افزایش یائسه زنان تناسلی ادراری ترشحات الف(
 .یابدمی افزایش تناسلی دستگاه طبیعی کشیباکتری فعالیت ب(
 .شودمی متوقف عفونت مقابل در طبیعی سد یک عنوان به آندرومترای دوره ریزش ج(
 .دهدمی روی ریزدرون غدد تغییرات نتیجه در پرینه ناحیه پوست هیپرتروفی د(

 شود؟می عارض بیشتر سالمندی دوران در که است عفونی هایبیماری از یککدام ـ 90
 هاری د( مالت تب ج( ایدز ب( پنومونی الف(

 است؟ شده تعریف «خودشان سالمت بهبود و بیشتر هرچه کنترل در مردم کردن توانمند» معنی به مفهوم کدام ـ 92
 بهداشتی اولیههای مراقبت الف(
 بهداشت آموزش ب(
 همه برای سالمت ج(

 سالمت ارتقا د(

 ؟ دارد را زندگی امید باالترین کشور کدام ـ 93
 کوبا د( دانمارک ج( آمریکا ب( ژاپن الف(

 باشد؟می (نرمال) آماری دیدگاه از سالمت تعریف معایب از یککدام ـ 90
 شود تعیین جداگانهای جامعه هر برای باید الف(
 نیستند نرمال توزیع تابع صفات تمام ب(

 شود تلقی نرمال وضعیت عنوان به که شودمی باعث ناهنجار صفت یک بودن شایع گاهی ج(
 موارد تمام د(

 بیماری گسترش نشانه آن افزایش و کندمی یگیراندازه معین زمانی فاصله در را بیماری جدید موارد شاخص، کدام ـ 95

 است؟ جامعه در
 بروز میزان الف(

 ایلحظه شیوع میزان ب(
 تجمعی بروز میزان ج(
 ایدوره شیوع میزان د(

 اثبات به وی بیماری آزمایشات، انجام مثال بیشتر تجسس از بعد و کندمی اظهار را بیماری از عالئمی که فردی برای ـ 96

 رود؟می کار به واژه کدام برسد،
 Disease الف(

 Illness ب(
 Ill Health ج(
 Healthy د(

 هستند؟ دارا را بیشتری ظرفیت یککدام پزشکی آورسرسامهای هزینه و میر و مرگ بیماری، کاهش برای ـ 97
 موقع به و زودرس درمان الف(
 بازتوانی و توانبخشی خدمات ب(

 پیشگیری و سالمت ارتقا و آموزش ج(
 فردی محافظت خدمات ارتقا د(
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 باشد؟می محصول یک نمونه اجتماعی، بازاریابی در یککدام ـ 98
 وخانهردا یا فروشگاه الف(
 گروهیهای رسانه از استفاده ب(
 ماموگرافی انجام ج(
 بهداشتی مرکز تا راه پیمودن د(

 را او کـه  خطـری  میـزان  از فرد برداشت به بستگی بهداشتی رفتار انجام احتمال رفتار، تغییر نظریه کدام براساس ـ 99

 دارد؟ بهداشتی عمل موانع و منافع از فرد برداشت و کنندمی تهدید
 بهداشتی باور الف(
 تغییر مراحل ب(

 اجتماعی یادگیری ج(
 شده ریزیبرنامه رفتار د(

 است؟ شده ریزیبرنامه رفتار نظریه براساس سیگار، ترک برای فرد یک قصد بر موثر عوامل از یککدام ـ 011
 سیگار ترک برای فرد خود مثبت نگرش الف(

 سیگار ترک برای توانایی احساس ب(
 سیگار ترک عدم خطر درک ج(
 ب و الفهای گزینه د(

 است؟ یککدام مخفف PHC ـ 010

 سالمتی اساسی نیازهای الف(
 سالمت جامع خدمات ب(
 بهداشتی اولیه هایمراقبت ج(
 همه برای بهداشت د(

 شود؟می استنتاج اپیدمیولوژی تعاریف از که است مواردی از کدام گزینه ـ 012
 .است کیفیت سنجش علم الف(
 .گروه نه و دارد تاکید فرد بر ب(
 .باشدنمی فعالیتش دامنه در مرگ و سالمتی و دارد توجه ناتوانی و بیماری به فقط ج(
 .دارد توجه پیشگیری مختلفهای جنبه به د(

 آورد؟ خواهد بار به را یالعمرمادام یمنیا ر،یز یهایماریب از یککدام به ابتالء ـ 013
 کسرخ د( C تیهپات ج( یفترید ب( زازک الف(

ـ  مبتال یماریب آن به هک حساس افراد در یعفون یماریب یک یهاتماس از ینسبت ـ 010 ـ تعر شـوند، یم  از یـک کـدام  فی

 است؟ اصطالحات
 ییزایمنیا تیخاص د( حدّت ج( ییزایماریب ب( ییزاعفونت الف(

 انتقال شوندیم محدود ،یمتر 0فاصله  تا معموالً هک یذرات قیطر از 09-دیووک رینظ یعفون یماریب یک هکیدرصورت ـ 015

 است؟ انتقال طرق از یککدام ادآوری ،ابدی
 Fecal oral د( Contact ج( Droplet nuclei ب( Droplet الف(



 

 0011سال  یسالمت سالمند ارشد کارشناسیآزمون 

05 

 از یـک کـدام  ادآوری ،یسالگ 71 نیسن در یجراح عمل از بعد عفونت بروز از یریشگیپ منظور به یسکالییموپروفک ـ 016

 است؟ یریشگیپهای یاستراتژ
 یجهان د( جامعه ج( یاموسسه ب( یفرد الف(

ـ نظ یدینوپد یهایماریب گسترش از یریشگیپ ـ 017  سـالمندان،  در و...  SARS پرنـدگان،  یآنفلـوآنزا  ،COVID-19 ری

 است؟ یریشگیپ یهایاستراتژ از یککدام
  یفرد الف(

  یاموسسه ب(
  جامعه ج(
 یجهان د(

 :بجز ،است حیصح ریز مطالب هیلک ماران،یب یتنفس ونیزوالسیا طیشرا مورد در ـ 018
 یاختصاص اطاق نیتام الف(
 یمنف فشار با یهوا نیتام ب(

 بار یک یساعت اطاق، یهوا ضیتعو ج(
 اطاق از خروج هنگام به یجراح کماس از مارانیب استفاده د(

 مبانی تغذیه

 ها باید انجام شود؟گیریاندازهاز  یککدام در سالمندان،ای جهت پیشگیری مشکالت تغذیه ـ 019
 وزن و فشارخون الف(

 قد و الکتروکاردیوگرام ب(
 BMIفشارخون و  ج(
 وزن و الکتروکاردیوگرام د(

 شود؟کاربرد کدام معیار توصیه می برای غربالگری و ارزیابی وضعیت تغذیه در سالمندان، ـ 001
 MNA  ارزیابی با ابزار الف(

 BMI یگیراندازه ب(
 میانه بازو و دور شکم یگیراندازه ج(
 زانو قدی طول بازو و یا گیراندازه د(

 ترین نوع سوء تغذیه در افراد سالمند کدام است؟شایع ـ 000
 مواد معدنی - هاویتامین الف(
 انرژی -پروتئین  ب(

 لیپید - کربوهیدرات ج(
 لیپید -پروتئین  د(

 بستر(کدام است؟)زخم  در رژیم غذایی سالمندان دچار زخم فشاریای تغذیههای توصیه ـ 002
 انرژی و پروتئین و مایعات الف(
 ها و مکمل کمکیریزمغذی ب(

 پروتئین و مایعات فراوان ج(
 ارزیابی تاثیر داروها و مکمل کمکی د(
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 نقش تغذیه به عنوان پیشگیری ثانویه در افراد سالمند کدام است؟ ـ 003
 آموزش تغذیه سالم الف(
 فیزیکیانجام فعالیت  ب(
 های مزمنکاهش خطر و کندکردن پیشرفت بیماری ج(
 حفظ کیفیت زندگی د(

 ها در کاهش شنوایی افراد سالمند نقش دارند؟از ویتامین یککدام ـ 000
 A , C الف(
   D , B12 ب(
 E , B1 ج(

 B1 , B6 د(

 از موارد است؟ یککدامشناسایی  ای،یهذهدف یک غربالگری تغ ـ 005
 هاسال و دریافت کم ریزمغذی 80االی افراد مسن ب الف(
 بررسی بیشتر شناسایی افراد نیازمند وای تغذیه افراد در معرض خطر ب(

 جویدن و شکستگی لگنیا  افراد با مشکل بلع ج(
 افراد دارای زخم بستر و زوال عقل د(

 شود؟ت تغذیه سالمندان بستری در بیمارستان از کدام ابزار استفاده میبرای ارزیابی وضعی ـ 006
 GNRI د( SNAQ ج( MUST ب( MNA الف(

 ها است؟ی کدام معیارها و مقیاسگیراندازهبر پایه  ،(GNRI)ابزار شاخص خطر تغذیه سالمندان  ـ 007
 جنس و قد الف(
 وزن و جنس ب(

 آلبومین سرم و وزن ج(
 وزن و قد د(

 چارچوب ایمنی برای دریافت کدام ویتامین به ویژه در سالمندان بسیار حساس است ؟ ـ 008
 C د( A ج( K ب( D الف(

 تواند به استئوپروز کمک کند؟می به دلیل افزایش دفع کلسیم یککدامدریافت باالی  ـ 009
 سدیم الف(
 پتاسیمبیکربنات  ب(

 کافئین ج(
 منیزیوم د(

 کنند؟می اکسیدان عملنیست استروژن و هم به عنوان آنتیهای استخوانی هم به عنوان آگودر سلول یککدام ـ 021
 فیبر رژیمی الف(

 هاایزوفالون ب(
 بیکربنات پتاسیم ج(
  سدیم د(
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 عمومی زبان

 Part one: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
Although cholesterol has received a lot of bad press in recent years, it is a necessary substance in the body. 

It is found in bile salts needed for digestion of fats, in hormones, and in the cell’s plasma membrane. 

However, high levels of cholesterol in the blood have been associated with atherosclerosis and heart disease. 

It now appears that the total amount of blood cholesterol is not as important as the form in which it occurs. 

Cholesterol is transported in the blood in combination with other lipids and with protein, forming compounds 

called lipoproteins. These compounds are distinguished by their relative density. High-density lipoprotein 

(HDL) is composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol. HDLs remove cholesterol 

from the tissues, including the arterial walls, and carry it back to the liver for reuse or disposal. In contrast, 

low-density lipoprotein (LDL) contains less protein and a higher proportion of cholesterol. LDLs carry 

cholesterol from the liver to the tissues, making it available for membrane or hormone synthesis. However, 

excess LDLs can deposit cholesterol along the lining of the arterial walls. Thus, high levels of HDLs indicate 

efficient removal of arterial plaques, whereas high levels of LDLs suggest that arteries will become clogged.  

 . ………According to the passage ـ121

a)   different forms of cholesterol in the body have similar features 

b)   cholesterol density fails to indicate how healthy an individual is 

c)   cholesterol is not so significant in maintaining personal health 

d)   the form of cholesterol is more important than its amount 

 . ......... The phrase received a lot of bad press in the first line means to ـ122

a)   be criticized in mass media 

b)   present unwelcome consequences 

c)   include pressure over time 

d)   indicate undesirable effects 

 ?Which of the following statements is TRUE based on the passage ـ123

a)   Atherosclerosis is associated with HDLs as opposed to LDLs. 

b)   Cholesterol is carried in the blood in two forms, namely HDL and LDL. 

c)   Thickening of the arterial wall results mainly from high levels of HDLs.  

d)   The proportion of cholesterol is higher in HDLs compared with LDLs. 

 . ......... The word deposit in line 11 is closest in meaning to  ـ124

a)   stimulate 

b)   assimilate 

c)   accumulate 

d)   postulate  

 .According to the passage, ......... is NOT associated with high HDL levels  ـ125

a)   reducing arterial plaques 

b)   clogging arteries with cholesterol 

c)   carrying cholesterol to the liver 

d)   removing cholesterol from the tissues 
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Passage 2 
 

The Internet greatly influences people’s attitudes about their heath and health care. They can search almost 

any topic of interest and become researchers for their own problems. In the present busy world, doctors do 

not always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give 

scientific details in simple words, either. Accordingly, many people use Internet resources to find what they 

need to know for better medical decisions. But are the recommendations of “experts” on the Net always 

accurate and reliable? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? The 

online health products or information that seem most wonderful are often the most fraudulent.  

Many specialists have their own theories about illness and health. For example, a California physiologist 

stated two causes for diseases: (1) pollution of the environment, and (2) parasites inside the human body. She 

offers two kinds of health products on the Internet: electronic machines and herbal medicine which clean out 

the body (free it of parasites) and rebuild new healthy living cells. Moreover, there are medical experts who 

recommend kinds of natural, non-western remedies for modern health disorders. Their advice might include 

special diet plans with added vitamins and minerals, folk medicine, environmental changes, or unusual 

therapies that patients do not get from typical doctors. 

 126- The California physiologist believes that one of the main reasons of diseases is ......... . 

a)   living things in the environment     

b)   parasites in the environment   

c)   environmental pollution 

d)   animals and plants 

 . ......... The word fraudulent in paragraph 1 is closest in meaning to  ـ127

a)   available       

b)   dishonest   

c)   significant 

d)   attractive 

 It is stated in the passage that a reason for the patients’ use of the Internet to know more about  ـ128

their diseases is that ......... . 

a)   they can find information on the Internet which is more culturally appropriate 

b)   they can use Internet resources to make the best decision at a reasonable price 

c)   doctors use a technical language to explain their problems 

d)   doctors fail to take enough time to examine their patients completely 

 . ......... The word they in paragraph 1 refers to  ـ129

a)   some medical decisions made by the doctors who use the Internet   

b)   medical suggestions of the experts on the Internet 

c)   some experts on the Internet  

d)   the online health products 

 ,The medical experts favoring natural remedies suggest all of the following interventions  ـ130

EXCEPT ......... . 

a)   unconventional therapies    

b)   rebuilding new living cells     

c)   added vitamins and minerals 

d)   changing the patient’s place of living 
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Passage 3   

Ultraviolet (UV) radiation covers the wavelength range of 100–400 nm, which is a higher frequency and 

lower wavelength than visible light. UV radiation comes naturally from the Sun, but it can also be created by 

artificial sources used in industry, commerce, and recreation. The UV region covers the wavelength range 

100-400 nm and is divided into three bands: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm), and UVC (100-280 

nm). 

As sunlight passes through the atmosphere, all UVC and approximately 90% of UVB radiation is absorbed 

by ozone, water vapor, oxygen and carbon dioxide. UVA radiation is less affected by the atmosphere. 

Therefore, the UV radiation reaching the Earth’s surface is largely composed of UVA with a small UVB 

component. 

The amount of UV radiation from the Sun that hits the Earth’s surface depends on several factors, including 

the Sun’s height in the sky, latitude, cloud cover, altitude, the thickness of the ozone layer and ground 

reflection. Reductions in the ozone layer due to human-created pollution increase the amount of UVA and 

UVB that reaches the surface. This can impact human health, animals, marine organisms and plant life. In 

humans, increased UV exposure can cause skin cancers, cataracts, and immune system damage. 

  . ......... According to the passage, excessive exposure to UV is unlikely to cause  ـ131

a)   cataract 

b)   skin tumors 

c)   immune disorders 

d)   digestive disorders 

 .It is stated in the passage that the visible light ......... the Ultraviolet (UV) radiation  ـ132

a)   falls below the wavelength range of 

b)   falls within the same wavelength as 

c)   has a higher frequency than  

d)   contains all wavelength ranges of 

 Which of the following factors does NOT affect the amount of UV radiation that hits the Earth’s  ـ133

surface? 

a)   height above the sea level  

b)   cloud cover of the area 

c)   marine organisms and plant life 

d)   ground reflection of the rays   

 It is stated in the passage that the UV radiation which reaches the Earth’s surface is mostly  ـ134

composed of ......... .  

a)   UVA with a small UVB component 

b)   UVB and large amounts of UVC 

c)   equal amounts of UVC and UVA  

d)   UVA, UVB and UVC altogether 

 . ......... The underlined word this refers to  ـ135

a)   the amount of UV radiation  

b)   Ozone layer  

c)   an increase in the amount of UVA and UVB 

d)   an increase in the amount of human-related pollution   
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Passage 4 
 

In the summer of 1976, a mysterious epidemic suddenly attacked two central African towns and killed the 

majority of its victims. Medical researchers suspected the deadly Marburg virus to be the cause, but what 

they saw in microscope images was entirely a new pathogen which would be named after the nearby Ebola 

River. Like Yellow fever and Dengue, the disease caused by Ebola virus is a severe type of hemorrhagic 

fever. It begins by attacking the immune system cells and neutralizing its responses, allowing the virus to 

multiply. Starting anywhere from 2 to 20 days after contraction, initial symptoms like high temperature, 

aching, and sore throat resemble those of a typical flu, but quickly increase to vomiting, rashes, and diarrhea, 

and as the virus spreads, it invades the lymph nodes and vital organs such as the kidney and liver, causing 

them to lose function. But the virus itself is not what kills Ebola victims. Instead, the mounting cell deaths 

trigger the immune system overload, known as cytokine storm, an explosion of immune responses that 

damage blood vessels causing both internal and external bleeding. The excessive fluid loss and resulting 

complications can be fatal within 6 to 16 days of the first symptoms; however, proper care and rehydration 

therapy can significantly reduce mortality rates in patients.   

 . ......... The cytokine storm is  ـ136

a)   a type of external bleeding 

b)   an explosion in the blood vessels  

c)   the consequence of increased cell deaths 

d)   the damage recovered by the immune system  

 . ......... According to this paragraph, Ebola  ـ137

a)   is easily distinguished from the flu in its initial stages 

b)   presents with symptoms like typical flu in the early stages 

c)   has symptoms like the typical flu as the disease progresses  

d)   is another name for Dengue, as used in medical context by clinicians 

 . ......... Bleeding in Ebola could be attributed to  ـ138

a)   the fever resembling Dengue and Yellow fever  

b)   deadly Marburg virus as a new pathogen 

c)   increased immune system response  

d)   vomiting due to the disease  

 . ......... The Ebola virus increases through  ـ139

a)   the kidney and liver  

b)   the internal and external bleeding 

c)   counteracting the immune system responses 

d)   invading the lymph nodes and other organs  

  . ......... The death rate following Ebola disease  ـ140

a)   is definitely predictable depending on the affected area  

b)   is highly increased in the first few days of contraction  

c)   fails to be controlled under the current circumstances 

d)   could be controlled through proper care and therapy  
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 Part two: Vocabulary 
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Health problems of the poor people can only be ......... through proper strategies and measures  ـ141

taken by the government. 

a)   exaggerated b)   enhanced c)   complicated  d)   alleviated  

 .Regular sleep, eating patterns, and exercise help people ......... the bad effects of stress  ـ142

a)   intensify b)   counteract c)   prolong d)   imitate 

 In order not to involve your personal attitudes in the results, you need to be ......... when doing  ـ143

research. 

a)   disoriented b)   ignorant c)   impartial d)   biased   

  .University lecturers have the main role in ......... knowledge in all fields to the students  ـ144

a)   imparting b)   announcing c)   degrading d)   consuming 

  Although scientists have detected many secrets of the central nervous system, there are still  ـ145

some ......... points which need to be clarified. 

a)   transparent b)   obvious c)   evident d)   obscure 

 While taking your exam, you need to block ......... thoughts by concentrating on what you are  ـ146

doing. 

a)   constructive b)   intrusive c)   supportive d)   inspiring 

 .He was not able to cope with the stress and ......... of his job; therefore, he decided to retire  ـ147

a)   comfort b)   recreation c)   strain d)   tranquility 

 The health authorities have emphasized that priority should be given to the ......... which help the  ـ148

improvement of health in the country. 

a)   initiatives b)   compartments c)   obstacles d)   redundancies 

 Some people think that the most essential ......... for good managers is their organizational  ـ149

abilities. 

a)   associate b)   complication c)   repression  d)   attribute 

 Some bacteria are not responsive to antibiotic therapy because they have gradually developed  ـ150

......... to antibiotics. 

a)   existence b)   assistance c)   resistance d)   prevalence 
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 The lecturer was asked to steer the discussion back to the ......... topic of main importance by  ـ151

avoiding unrelated issues. 

a)   superficial b)   original c)   trivial d)   redundant 

 .The health providers are forced to answer any ......... the patients have about their treatment  ـ152

a)   queries b)   intimacies c)   contributions d)   modifications 

 The student received a lot of  ......... comments from his supervisor helping him improve the  ـ153

quality of his work.  

a)   disruptive b)   constructive c)   disappointing d)   debilitating 

  .The instructor advised students to avoid ......... by strictly following note-taking standards  ـ154

a)   frankness b)   truthfulness c)   plagiarism d)   precision 

 The Corona virus is a dangerous, highly ......... viral infection that can easily spread to other  ـ155

people. 

a)   transmissible b)   dismissible c)   ignorable  d)   valuable 

 Numerous theories have been ......... on the exact cause of Corona virus which is yet to be  ـ156

identified.  

a)   abandoned  b)   avoided c)   proposed d)   oppressed  

 .Prevention rather than treatment must be the first ......... of all those involved in health  ـ157

a)   census  b)   concern c)   burden d)   invention  

 .With simple ......... measures, the side effects of the lesions under the skin can be reduced  ـ158

a)   threatening  b)   destructive c)   preventive d)   obsessive 

 A damaging decline in blood products can cause huge ......... when caring for pregnant women  ـ159

with pre-existing medical conditions. 

a)   contributions  b)   profits c)   opportunities d)   challenges 

 We can keep away from infectious diseases by enhancing our ......... disease-causing  ـ160

microorganisms.  

a)   resistance to b)   assistance to c)   combination of d)   contraction of 
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