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 زنان هاییماریو ب یمانو زا یباردار

 خصوص رباط کاردینال صحیح است؟یک از موارد درکدام ـ 0
 دارای ساختار بال مانند است. الف(
 دهد.بست دوگالس را تشکیل میجانبی بنهای محدوده ب(
 چسبد.می در موقعیت داخلی شکم به رحم و بخش فوقانی واژن ج(

 کند.می سازی کمکفالوپ در عقیمهای گیری آن به شناسایی لولهجهت د(

 گهی بدتری دارد؟آالمپسی کدام عالمت در بیمار پیشپس از تشنج اک ـ 2
 تاری دید د( تب شدید ج( اختالل هوشیاری ب( سردرد الف(

 از موارد زیر در مورد احتقان پستان در دوران پس از زایمان صحیح است؟ یککدام ـ 3
 شود.می درمان دارویی برای سرکوب شیر توصیه الف(
 .شودمی ساعت توصیه 42داروی آنالژزیک خوراکی به مدت  ب(
 .ماندمی ساعت پابرجا 61تب معموال بیش از  ج(
 .کافی استاستفاده از کیسه آب گرم  د(

 :جزبزیر برای زن مبتال به آمبولی مایع آمنیون صحیح است، اقدامات انجام  ـ 0
 ریوی -احیای قلبی انجام  الف(
 گراددرجه سانتی 61حفظ درجه حرارت در سطح  ب(

 متر جیوهمیلی 16نگین فشار شریانی در سطح حفظ میا ج(
 مایعات برای اتساع بطن راست تجویز د(

 :جزبیابد، می موارد زیر در پست ماچوریتی افزایش ـ 5
 دیسترس جنینی الف(
 افزایش جریان خون کلیوی ب(
 اولیگو هیدرآمنیوس ج(
 محدودیت ظرفیت جفت د(

 :بجز، استصحیح بعد از نئوپالزی تروفوبالستیک حاملگی های زیر در ارتباط با حاملگیهای گزینهکلیه  ـ 6
 توان انتظار تولید مثل طبیعی در آینده را داشت.می در صورت درمان موفق با شیمی درمانی، الف(

 یابد.می شیوع ناهنجاری مادرزادی افزایش ب(
 باید سونوگرافی لگن انجام شود. بارداری، ی اولدر طی سه ماهه ج(
 گیری شود.اندازه HCGعد از اتمام حاملگی، باید میزان شش هفته ب د(

ساله با خارش و ترشح پنیری طوالنی مدت و عود بیماری در یک سال گذشته مراجعه کرده است. در اخذ  35خانمی   ـ 7

از  یککداماپیزود کاندیدیاز ولوواژینال در طی یک سال دیده شده است.  6تاریخچه بیماری و معاینات بالینی 

 باشد؟می زیر ارجحهای درمان
 ای یک بار تا یک سالروز و سپس هفته 62روزی یک عدد تا  گرمیمیلی 661فلوکونازول  الف(
 ماه 1گرمی به مدت میلی 661ای یک دوز گرم هر سه روز یک بار تا سه دوز، سپس هفتهمیلی 661فلوکونازول  ب(

 روز 7گرم هر سه روز یک بار تا دو دوز، سپس کرم واژینال کلوتریمازول میلی 661فلوکونازول  ج(
 درصد 6گرم هر سه روز یک بار تا سه دوز، سپس درمان کمکی با کرم هیدروکورتیزون میلی 661فلوکونازول  د(
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خورد. تشخیص چه نوع می ها و فونتانلی قدامی به دستدر لیبر فاصله بین اربیت 2P3Gدر معاینه واژینال خانمی  ـ 8

 پرزانتاسیونی است؟
 پیشانی د( ورتکس ج( صورت ب( مرکب الف(

 .شودیم دچار ایست تنفسی ،یزیم استحال دریافت سولفات منبه اکالمپسی بستری در بخش که در مبتال 1Gخانم  ـ 9

 اولین اقدام جهت نجات جان بیمار کدام است؟
 قطع سولفات منیزیم و درمان با گلوکونات کلسیم وریدی الف(

 ماسک و قطع سولفات منیزیمدادن اکسیژن با  ب(
 لوله گذاری سریع در تراشه و تهویه مکانیکی ج(
 دادن گلوکونات کلسیم وریدی و اکسیژن د(

هفته ایی، تاکنون  8دارد که به دنبال سقط می کند و اظهارمی ساله سه ماه بعد از سقط به شما مراجعه 21خانم  ـ 01

 اولین اقدام چیست؟ .خونریزی او قطع نشده است
 سونوگرافی ترانس واژینال الف(

 کورتاژ تشخیصی ب(
 سرم HCGبتا  سنجش میزان ج(
 دادن یک دوره پروژسترون د(

 .مراجعه کرده است -0متر و استیشن سانتی 3صبح با دیالتاسیون  9اعت هفته در س 01با سن حاملگی  1Gخانمی  ـ 00

 ؟فازی از منحنی فریدمن قرار دارد در چه .متر و استیشن صفر استسانتی 6دیالتاسیون  ،ظهر 02در معاینه ساعت 
 )مرحله لگنی( Pelvic Division الف(

 )مرحله افت( Deceleration ب(
 )مرحله تسریع ( Acceleration ج(
 )مرحله شیب حداکثر( Maximum of Slop د(

 یککدامهفته با سابقه دیستوشی شانه و دردهای زایمانی مراجعه کرده است.  39ساله در سن بارداری  28خانم باردار  ـ 02

 از احتماالت زیر برای وی مطرح است؟
 .احتمال زایمان طبیعی در بسیاری از موارد منطقی است الف(
 .درصد است 41ریسک دیستوشی شانه مکرر برای وی  ب(
 .ا قابل پیشگویی استدیستوشی شانه دقیق بیشتر موارد ج(
 .گرم ضروری است 2111جنین بیش از  برایریزی شده سزارین برنامه د(

های از هیپوکسی جنینی و یا پیدایش آسیبای تواند نشانهمی از موارد زیر در الکتروکاردیوگرافی جنین یککدام ـ 03

 نورولوژیک باشد؟
 STپایین آمدن قطعه  الف(
 Tکاهش طول موج  ب(
 ایجاد موج دو فازی ج(
 T: QRSکاهش نسبت  د(
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با  bpm 05زیر خط پایه و میزان افت بیشتر یا برابر  FHRدر پایش الکترونیکی جنین خانم بارداری، با افت واضح  ـ 00

زیر های از تشخیص یککدام دقیقه طول کشیده است، 01اید که کمتر از دقیقه مواجه شده 2مدت بیشتر یا مساوی 

 مطرح است؟
 prolonged deceleration الف(
 variable deceleration ب(
 late deceleration ج(

 sinusoidal pattern د(

 :بجز، دارنددر طوالنی شدن مرحله دوم زایمان دخالت  یج مطالعات، همه موارد زیرابر اساس نت ـ 05
 لگن با عضالت منقبض الف(
 جنین بزرگ ب(
 شاخص توده بدنی باالی مادر ج(

 ناموثر مادرهای تالش د(

 :بجز، میزان تمامی عوارض زیر بدنبال سزارین بیشتر از زایمان واژینال است ـ 06
 ترومبو آمبولی د( عفونت ج( اختیاری ادراربی ب( خونریزی الف(

بعد از دو ماه مصرف  .ساله با توده کیستیک متحرک در تخمدان راست با جدار منظم مراجعه کرده است 06خانمی  ـ 07

 اقدام بعدی چیست؟ .اندازه آن تغییر نکرده است ،قرص پیشگیری از بارداری
 CA125گیری سریال اندازه الف(

 گرافی سریالدرمان انتظاری و سونو ب(
 کیست به روش جراحیبرداشتن  ج(
 مصرف مجدد قرص پیشگیری از بارداری د(

در کولپوسکپی و کورتاژ اندوسرویکال  CIN3سال بوده است و  3به مدت  06نوع  HPVای که مبتال به ساله 35در خانم  ـ 08

 وی مشاهده شده است، بهترین اقدام چیست؟
 Leep د( پودوفیلین ج( Laser ب( کرایو الف(

 .مبتال شده است HCGبعد از تحریک با هورمون  05دیررس در روز  OHSSخانمی تحت درمان ناباروری به  ـ 09

 ترین علت آن چیست؟محتمل
 HMGمصرف هورمون  الف(
 مصرف کلومیفن سیترات ب(
 اختالالت جفت ج(
 زاددرون HCGهورمون  د(

 علت دیسمنوره ثانویه کدام است؟ ترینشایع ـ 21
 اندومتریوز الف(
 آدنومیوز ب(
 اندومتریت تحت حاد ج(
 التهابی لگنهای بیماری د(
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 بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

 تر است؟از انواع مطالعات زیر مناسب یککدامدر موارد پیامد نادر،  ـ 20
  (case-control) مورد شاهدی الف(
 (cohort)گروهی هم ب(
 (cross-sectional)مقطعی  ج(
 (clinical trial)کارآزمایی بالینی  د(

ون خبا فشار خون باال، میانگین فشار در زنان تازه زایمان کرده» دهی به فرضیه پژوهشیبرای پاسخآماری آزمون چه  ـ 22

 است؟ ترمناسب ،«تر استمقایسه با گروه دریافت کننده کاپتوپریل پاییندر گروه دریافت کننده کلونیدین در 
 مجذور کای الف(
 تی مستقل ب(
 (RR)محاسبه خطر نسبی  ج(
 نالیز واریانس یکطرفهآ د(

 ژن سطحی ویروس تهیه شده است؟های رایج در ایران از بخشی از آنتیاز واکسن یککدام ـ 23
 تب زرد د( هاری ج( فلج اطفال تزریقی ب( Bهپاتیت  الف(

 خیر انداخته شود؟أزی کودک ممنوع بوده یا باید به تسا از شرایط زیر ایمن یککدامدر  ـ 20
 فلج اطفال خوراکی به کودک مبتال به بیماری متابولیک الف(
 فلج اطفال خوراکی در موارد مواجهه اخیر با یک بیماری عفونی ب(
 HIVبه کودک مبتال به  فلج اطفال تزریقی ج(
 مثبت HIV، متولد شده از مادر HIVب ث ژ به کودک با عالئم احتمالی ابتال به  د(

که صورتیاند. درنوزاد نتیجه مثبت داشته 20اند، تونوری مورد غربالگری قرار گرفتههزار نوزادی که از نظر فنیل ک 01از  ـ 25

نفر از افرادی هم که در واقع مبتال بوده، در غربالگری  0نفر از افراد با غربالگری مثبت، مبتالی واقعی بوده باشند و  09

 باشد؟تشخیص داده نشده باشد، حساسیت این آزمون غربالگری چقدر می
 %00 د( %06 ج( %01 ب( %01 الف(

درصد، در صورت تداوم همین میزان  0و رشد سالیانه جمعیت  0399نفر در سال ای با جمعیت یک میلیون در منطقه ـ 26

 ؟چه سالی دو میلیون نفر خواهد شد های آینده، جمعیت این منطقه دررشد طی دهه
 6200 د( 6210 ج( 6267 ب( 6221 الف(

 :بجز، شودمی سالمتی در همه موارد زیر انجامهای گیری شاخصاندازه ـ 27
 ریزی بهداشتیکمک به برنامه الف(
 سالمتیهای کنندهشناخت تعیین ب(
 ارزیابی و مقایسه وضعیت سالمت جوامع ج(
 بهداشتی انجام شدههای مستند کردن فعالیت د(

 :بجز، بهداشتی اولیه هستندهای همه موارد زیر از اصول مراقبت ـ 28
 هماهنگی بین بخشی الف(
 مشارکت مردم ب(
 استقرار مداخالت ارتقاء سالمت ج(
 توزیع عادالنه خدمات و منابع بهداشتی د(
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، غربالگری و تجویز آهن و (PHC)بهداشتی اولیه های ارچوب خدمات مراقبتدر برخورد با مشکل آنمی، در چ ـ 29

 باشد؟می اسیدفولیک جزء کدام دسته از مداخالت
 بازتوانی د( درمانی ج( پیشگیری ب( ارتقایی الف(

 روش آموزش بهداشتی که در آن مددجو با یک موقعیت آموزشی همانند زندگی واقعی روبرو شده و در آن ایفای نقش ـ 31

 کند، چه نام دارد؟می
 (Role playing)نقش بازی  الف(

 (Demonstration)نمایش عملی  ب(
 (Simulation practice)سازی شبیهتمرین  ج(
 (Programmed instruction)ریزی شده آموزش برنامه د(

 تشخیص زودرس آنمی فقر آهن در مدارس دخترانه چه نوع غربالگری است؟ ـ 30
 ایچند مرحله د( انتخابی ج( تجویزی ب( همگانی الف(

 گیرد؟یم پروسید صورت - ریزی پرسیدز در کدام مرحله از الگوی برنامهساکننده و تواناساز، تقویتزمینهشناسایی عوامل  ـ 32
 ارزیابی اجتماعی الف(
 شناسیگیریارزیابی همه ب(
 ارزیابی رفتاری و محیطی ج(
 ارزیابی آموزشی و بوم شناختی د(

 :بجز، هستندای زیر از عوامل واسطهدر الگوی باور بهداشتی همه موارد  ـ 33
 عوامل جمعیت شناختی د( عوامل ساختاری ج( عوامل روانی ب( هامحرک الف(

 :بجز، عملکرد کلیوی در بارداری استهای از تغییرات تست همه موارد زیر ـ 30
 افزایش کراتینین پالسما الف(
 افزایش کلیرنس کراتینین ب(
 دفع گلوکزافزایش  ج(
 افزایش دفع پروتئین د(

 آهن قرص عدد 2 با وی درمان .است بوده لیتردسی در گرممیلی 01 با برابر دوم ماهه سه در بارداری مادر هموگلوبین ـ 35

 گیرد؟می قرار بررسی مورد زیرهای شاخص از یککدام ماه یک از پس .است شده انجام ماه یک مدت به
 متوسط حجم گلبولی الف(
 افزایش رتیکولوسیت ها ب(
 فریتین ج(

 سطح سرمی آهن د(

 دارد؟ اندیکاسیون زیر موارد از یککدام در یائسه زنان در استئوپروز دارویی درمان ـ 36
 T-SCORE >-1 الف(
 هادارای سابقه شکستگی هیپ یا مهره زنان ب(

 6فامیل درجه  زنان دارای سابقه شکستگی در ج(
 هیپوتیروئیدی مبتال به زنان د(
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 بیسکویت عدد سه و برنج لیوان یک ماکارونی، لیوان یک سنگگ، نان دست کف سه باردار مادر یک کهدرصورتی ـ 37

 است؟ کرده مصرف غالت واحد چند باشد، کرده مصرف روز طول در ساده
 0 د( 0 ج( 7 ب( 2 الف(

 توده شاخص نظر از بندیدسته چه در گیرد، قرار نارنجی رنگ محدوده در بارداری در نوموگرام طبق مادری BMI اگر ـ 38

 است؟ مجاز وی بارداری برای سوم و دوم ماهه سه در وزن اضافه مقدار چه و گرفته قرار بدن
 هفته در 4/1 و چاق الف(
 در هفته 6/1 و وزن اضافه ب(
 هفته در 2/1 و وزن اضافه ج(
 در هفته 2/1و  الغر  د(

 باشد؟می صحیح کرونا گیری همه های وزارت بهداشت درالعملطبق دستور D ویتامین مکمل مصرف درباره توصیه کدام ـ 39
 ندارند Dساله نیازی به مکمل ویتامین  0تا  6کودکان  الف(
 شیردهی اول ماه 1 در در زنان واحدی هزار 61ای ژلهماهانه یک قرص مصرف  ب(
 زایمان تا بارداری شروع ازواحدی  6111ای ژلهیک قرص  مصرف روزانه ج(

 ساله 60تا  64 نوجوانان در هزار واحدی 61ای ماهانه یک عدد قرص ژله د(

 چگونه است؟)حدود دو سال بعد از منارک(  خونریزی قاعدگی غیرطبیعی در نوجوانان ـ 01
 روزه 24ی هاسیکل الف(
 روز 0طول خونریزی قاعدگی  ب(

 روزه 46های سیکل ج(
 سیسی 76حجم خونریزی  د(

 های مربوطهنوزادان و مراقبت

 طبیعی و کمبود رشد جنین است، تشخیص کدام است؟دهنده سیر رشد غیرسالمت جنینی نشاننتایج ارزیابی  ـ 00
 SGA د( IUGR ج( VLBW ب( LBW الف(

ترین راه ابتال به پنومونی مرتبط با کدام گزینه اصلی (HAI)های بهداشتی های مرتبط با مراقبتعفونت در مورد ـ 02

 ونتیالتور است؟
 وریدیهای استفاده از کاتتر الف(
 الطیفوسیعهای بیوتیکمواجهه نوزاد با آنتی ب(
 حلقی به مجاری تنفسی تحتانی –راسیون کولونیزه شده دهانی یآسپ ج(
 مهاجم به گردش خون از طریق رودههای ورود ارگانیسم د(

 مادری در اواخر حاملگی به سیفلیس مبتال شده است، تظاهرات بالینی در نوزاد چگونه خواهد بود؟ ـ 03
 .شودتواند باعث ناهنجاری قلب و چشم می الف(
 .کندمی تغییر در آمبریوژنز ایجاد ب(
 .شودمی باعث لنفادنوپاتی ژنرالیزه در هنگام تولد ج(
 .پس از تولد وجود داشته باشدها و یا سالها ممکن است تاخیر در تظاهرات بالینی تا هفته د(
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گزارش شده، زمان  Bبا تشخیص سپسیس بستری شده است. در نتیجه کشت، استروپتوکوک گروه ای روزه 01نوزاد  ـ 00

 آلودگی نوزاد چه موقع بوده است؟
 هنگام زایمان الف(
 سه ماهه دوم بارداری ب(
 بارداری 41-42های بین هفته ج(
 در دوران جنینی از طریق جفت د(

 ضروری است؟ای توجه به چه نکته ،تازه متولد شده و پوست نوزادبرای مراقبت از بند ناف  ـ 05
 ثانیه قبل از انجام مراقبت از نوزاد 66به مدت ها شستشوی ابتدایی دست الف(
 حاوی مواد قلیایی باال شستشو داده شودهای با صابونها طور روتین قبل از هر مراقبت دستهب ب(
 صابون آنتی سپتیک، برای جلوگیری از کولونیزاسیونشستشوی کل پوست و بند ناف با  ج(
 ثانیه بشویند 61الی  66را به مدت ها کنندگان قبل از ورود به بخش دستکارکنان و مالقات د(

و  خوردنمیخواب شده، خوب شیر پذیر و بیتحریکبه گفته مادر بسیار  .به بیمارستان آورده شده استای نوزاد سه روزه ـ 06

 مطرح است. نوزاد مواجهه با کدام مورد داشته است؟ (NAS)کند. در تشخیص اولیه سندروم محرومیت نوزاد می مرتب گریه
 متادون الف(
 هروئین ب(
 اوپیوئیدهای کوتاه اثر ج(
 سایکوتروپیکهای دارو د(

 چیست؟کاورنو در نوزاد نشانه های مشاهده همانژیوم ـ 07
 .شودمی در اثر پایداری وازوموتور ایجاد الف(
 .رودمی در سال اول از بین ب(
 .شود DICممکن است سبب  ج(
 .شودمی ایجاد شوارمعموال بعد از زایمان د د(

 دهد؟می کاهشرا در نوزاد « زردی زودرس ناشی از شیر مادر» از اقدامات زیر یککدام ـ 08
 آب قند به تغذیه نوزادهای افزودن مکمل الف(
 ساعت 42بار در  61دهی مکرر بیش از شیر ب(
 قطع تغذیه شبانه نوزاد با شیر مادر ج(
 قطع شیردهی به مدت چند روز د(

 احتمال وجودغیر طبیعی در رادیوگرافی ریه، های در نوزاد مبتال به دیسترس تنفسی حاد، در صورت مشاهده یافته ـ 09

 کدام عارضه بیشتر است؟
 بیماری سیانوتیک قلبی د( آسفکسی ج( پنوموتوراکس ب( کم خونی الف(

نی ضعیف دارد شدت رنگ پریده است و تون عضاله نوزادی به دنبال مشاهده عالئم دکولمان در مادر متولد شده، ب ـ 51

 ضروری است؟ زیراقدامات احیا کدام اقدام کاردی است، عالوه بر دچار آپنه و برادی
 بررسی از لحاظ آنمی الف(
 ایمعده –گذاری دهانی لوله ب(
 وریدی و درخواست فوری خون کاتتر ج(
 تخلیه فوری پنوموتوراکس د(
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، NICUالمللی موجود برای بهبود درجه حرارت در هنگام پذیرش نوزاد پره ترم در های بینبر اساس دستورالعمل ـ 50

 شود؟می توصیه کدام اقدامات زیر
 قرار دادن فوری نوزاد زیر پوشش پالستیکی به جای خشک کردن الف(
 خشک کردن نوزاد به جای قرار دادن در پوشش پالستیکی ب(
 در پوشش پالستیکی بعد از خشک کردنقرار دادن  ج(
 ممنوعیت قرار دادن نوزاد در پوشش پالستیکی د(

  تر است؟در نوزاد با وضعیت ناپایدار و نیازمند به اقدامات احیاء کدام روش برای حفظ حرارت بدن مناسب ـ 52
 تماس پوست به پوست با مادر الف(
 کننده تابشیدستگاه گرم ب(
 پوشانیدن با پتو ج(
 انکوباتور د(

 در صورت ابتال مادر به ویروس هرپس سیمپلکس کدام گزینه درخصوص تغدیه با شیر مادر صحیح است؟ ـ 53
 دهی مجاز نیستتغذیه از شیر مادر و شیر الف(
 پستانیهای مجاز است مگر در صورت وجود وزیکول ب(
 باید پوشانیده شودمجاز است و ضایعات فعال  ج(
 شودتوسعه یافته توصیه نمیهای در کشور د(

 در نوزاد ترم بدون عالمت متولد شده از مادر دیابتیک، کدام اقدام صحیح است؟ ـ 50
 تغذیه با شیر مادر در ساعات اول و سپس سنجش گلوکز خون الف(
 سنجش گلوکز خون و سپس تغذیه با شیر مادر ب(
 و تغذیه با شیر مادر %21دکستروز  لیتر ژلمیلی 6/1جویز ت ج(
 تغذیه با شیر مادر و در صورت بروز عالئم هپیوگلیسمی سنجش گلوکز خون د(

 شود؟می از اختالالت زیر بیشتر مطرح یککدام ،طبیعی شکم در نوزاد تازه متولد شدهدر صورت وجود اتساع غیر ـ 55
 سپسیس الف(
 پریتونیت ب(
 انسداد قسمت تحتانی روده ج(
 انسداد و سوراخ شدگی دستگاه گوارش د(

 شویم، کدام بخش از معاینه بالینی با دقت بیشتری باید انجام شود؟می در معاینه نوزاد دختری متوجه مقعد بدون سوراخ ـ 56
 معاینه وستیبول الف(
 معاینه شکم و کبد ب(
 از نظر سین داکتیلیبررسی  ج(
 رد کردن در رفتگی مادرزادی لگن د(

 در صورت مشاهده هیپرمنیزیومی در نوزاد کدام اقدام ضرورت دارد؟ ـ 57
  گذاری داخل تراشهلوله الف(
 تجویز گلوکونات کلسیم ب(
 توراسنتز ج(
 اقدامات حمایتی د(
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 دهد؟می کالمپ کردن تاخیری بند ناف نوزاد پره ترم رخ کدام مورد در نتیجه ـ 58
 اختالل در پایداری همودینامیک الف(
 نیاز به حمایت اینوتروپیک ب(
 نکروزان کاهش خطر آنتروکولیت ج(
 افزایش احتمال خونریزی داخل جمجمه د(

 شود؟می از موارد زیر از عوارض مصرف اریترومایسین در نوزاد نارس محسوب یککدام ـ 59
  مقاومهای باکتری د( وناترمیپهی ج( تنگی پیلور ب( ناشنوایی الف(

 در نوزاد صحیح است؟ Labial tubercleکدام عبارت در خصوص تکمه لبی  ـ 61
 .خیم استناشی از نکروز چربی ایدیوپاتیک خوش  الف(
 .رودمی دهی و مکش از بینبا قطع شیر ب(
 .فرنولوم کوتاه باشدهای ممکن است از نشانه ج(
 ناشی از عدم ترشح فعال بزاق در نوزاد است. د(

 شناسیجنین

 شود؟می کدام حالت زیر موجب بروز بیماری سندرم زجر تنفسی ـ 60
 نسبت به یکدیگر ششیهای افزایش فاصله آلوئول الف(
 ششی نسبت به یکدیگرهای کاهش فضای بین آلوئول ب(
 ششی در هنگام بازدمهای روی هم خوابیدن آلوئول ج(
 ششی و فضای بین آنهاهای تجمع مایع در آلوئول د(

 شوند؟می رحم توسط کدام ساختار رویانی تشکیلهای لوله ـ 62
 Paramesonephric duct الف(
 Mesonephric duct ب(

 Sinus tubercle ج(
 Uterine canal د(

 شود؟می کلیه توسط کدام ساختار رویانی ایجادهای نفرون ـ 63
 مزونفروسهای لوله الف(
 جوانه میزنای ب(
 بالستمای متانفریک ج(
 مجاری مزونفریک د(

 شود؟می هفته تکوین رویانی پاره حلقی در کدام -پرده دهانی ـ 60
 ششم د( پنجم ج( چهارم ب( سوم الف(

 آید؟می وجودهپل مغزی از کدام قسمت لوله عصبی ب ـ 65
 Diencephalon الف(

 Mesencephalon ب(
 Myelencephalon ج(
 Metencephalon د(
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 هایی است؟ترین حالت خود شامل چه الیهدر ظریف کند،می جنین را از یکدیگر مجزاسد )غشای( جفتی که خون مادر و  ـ 66
 سین سیتیوتروفوبالست و اندوتلیوم رگ جنینی الف(
 سیتوتروفوبالست و اندوتلیوم رگ جنینی ب(
 سین سیتیوتروفوبالست و سیتوتروفوبالست ج(
 سیتوتروفوبالست و مزودرم پرز کوریونی د(

 ؟شودنمیلوله گوارش رویانی ایجاد های بدن توسط جوانههای از اندام یککدام ـ 67
 شش د( لوزالمعده ج( طحال ب( کبد الف(

 شود؟می چه نامیده ،سلول زایایی که درون فولیکول بدوی قرار دارد ـ 68
 اووم د( اووسیت ثانویه ج( اووسیت اولیه ب( اووگونی الف(

 گیرند؟می منشاءای زایای بدوی درچه زمانی و از چه ناحیههای سلول ـ 69
 بالستالیه اپی -هفته دوم  الف(

 مزودرم داخل رویانی -هفته سوم  ب(
 مزودرم اطراف کیسه زرده -هفته پنجم  ج(
 مزودرم ستیغ تناسلی -هفته ششم  د(

 دهد؟می رخای د اسپرمیوژنز چه پدیدهطی فراین ـ 71
 تقسیم میتوزی سلول زایا الف(
 تقسیم میوزی سلول زایا ب(

 تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید ج(
 تبدیل اسپرماتید به اسپرماتوزوئید د(

 شایع ترین محل النه گزینی نابجای جنین کجاست؟ ـ 70
 تخمدان سطح د( آمپوالی لوله رحمی ج( مزانتر روده ب( بن بست رکتوواژینال الف(

 کنند؟می غدد تخمدانی، هورمون جنسی مردانه )آندروستندیون( تولیدهای کدام سلول ـ 72
 سلول جسم زرد د( سلول تکای داخلی ج( سلول گرانولوزا ب( سلول فولیکولی الف(

 کدام است؟ منشاء عدسی چشم ـ 73
 ستیغ عصبی د( محوری مزودرم ج( اندودرم ب( اکتودرم الف(

  نماید؟می بقایای مجاری پارامزونفریک چه ساختاری را در بدن جنین مذکر ایجاد ـ 70
 پارادیدیم الف(
 ژنیتالاپیهای لوله ب(

 اپوفورون ج(
 ایزائده بیضه د(

 دهد؟می انتقال خون دوقلوها در کدام حالت زیر رخ سندرم ـ 75
 دوقلوهای دوتخمی با کوریون جدا الف(
 دوقلوهای دوتخمی با کوریون مشترک ب(
 تخمی با کوریون جدادوقلوهای تک ج(

 تخمی با کوریون مشترکدوقلوهای تک د(
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 نه بروز کدام ناهنجاری جنینی است؟باال بودن غلظت آلفافیتوپروتئین مایع آمنیون نشا ـ 76
 اکستروفی مثانه د( آژنزی کلیه ج( مفالوسلاُ ب( گاستروشیزیس الف(

 شود؟می جنینی تشکیلهای از الیه یککدامسقف کیسه زرده اولیه توسط  ـ 77
 آمنیوبالست د( هیپوبالست ج( تروفوبالست ب( بالستاپی الف(

 ترین دوره زندگی درون رحمی نسبت به عوامل تراتوژن است؟مرحله جنینی حساسکدام  ـ 78
 گزینیمرحله پیش از النه الف(

 گزینیطی مدت زمان النه ب(
 حاملگی هفته سوم تا هشتم ج(
 هفته نهم تا پایان حاملگی د(

 شود؟می زیر ترشحهای توسط کدام سلول HCGدر انتهای هفته دوم تکوین رویانی، هورمون  ـ 79
 غدد اپیتلیوم اندومتر الف(

 ایدسیدوای قاعده ب(
 سین سیتیوتروفوبالست ج(
 سیتوتروفوبالست د(

 لیتر است؟هفته بیستم تکوین جنینی چند میلیحجم مایه آمنیونی در  ـ 81
 1000 د( 800 ج( 450 ب( 150 الف(

 و جراحی مربوط به ماماییهای داخلی بیماری

 زیر در مورد عوارض لیبر و زایمان ترم در زنان چاق صحیح است؟های از گزینه یککدام ـ 80
 یابد.میزان سزارین افزایش نمی الف(
 .یابدمی احتمال نیاز به القای لیبر سه برابر افزایش ب(
 باشد.می با وزن طبیعی هوشی در این زنان مانند سایر زنانخطر بی ج(
 نسبت شانس لیبر خودبخود، تقریبا نصف این میزان در زنان با وزن طبیعی است. د(

از تدابیر زیر جهت  یککدامبیماری قلبی با دردهای زایمانی مراجعه کرده است.  Iساله با کالس  28خانم بارداری  ـ 82

 مدیریت لیبر و زایمان او درست است؟
 شود.می زایمان واژینال ترجیح داده الف(
 است. ریزی شدهروش ارجح زایمان سزارین برنامه ب(
 القای لیبر، پرخطر است. ج(
 آنالژی اپیدورال مداوم ممنوع است. د(

 زیر در مورد تیروتوکسیکوز و حاملگی درست است؟های از گزینه یککدام ـ 83
 بیماری گریوز است.علت اصلی آن  الف(
 یابد.می م هیپرتیروئیدی در نیمه دوم حاملگی افزایشعالئ ب(
 مصرف داروهای تیونامید ممنوع است. ج(
 تخریب تیروئید با ید رادیواکتیو اندیکاسیون دارد. د(
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 :بجز، زیر در مورد آدنوم هیپوفیز در بارداری صحیح استکلیه اقدامات  ـ 80
 م بینایی ارزیابی شوند.ظم از نظر سردرد و عالئمیکروآدنوم به طور من در الف(
 در ماکروآدنوم فقط تست میدان بینایی در سه ماهه سوم انجام شود. ب(
 شود.می فقط در صورت بروز عالئم توصیه MRIو  CTانجام  ج(
 سنجش سریال پروالکتین سرم کارآیی ناچیزی دارد. د(

 از موارد زیر در مورد تدابیر درمانی کوندیلوما آکومیناتا در بارداری صحیح است؟ یکدامک ـ 85
 شواهد قطعی وجود دارد. کلرواستیکدر مورد اثر درمانی اسید تری الف(
 کرایوتراپی همیشه ارجح است. ب(
 شود.می واکسن گارداسیل در حاملگی توصیه ج(
 دار ضرورت دارد.عالمتهای زگیلکنی زگیل در بارداری فقط در ریشه د(

 یک از زنان تجویز شود؟دوز کم آسپرین برای جلوگیری از پره اکالمپسی، بهتر است در کدام ـ 86
  یدئاختالالت تیرو الف(
 دیابت آشکار ب(
 های تنفسیعفونت ج(
 خونی فقر آهنکم د(

 یک از معیارهای زیر باید وجود داشته باشد؟حداقل کدام هیپرتانسیون پروتئینوریک با شروع زودرس،در زنان مبتال به  ـ 87
 در میکرولیتر 611111پالکت کمتر از  الف(
 لیترگرم در دسیمیلی 6کراتینین سرم بیش از  ب(
 به سه برابر حداکثر محدوده طبیعی ASTافزایش  ج(
 متر جیوهیلیم 621فشار خون سیستول بیش از  د(

 شود؟می در زنان باردار مبتال به پیلونفریت حاد، چه زمانی اقدام به کشت خون ـ 88
 6/1نسبت کراتینین به پروتئین در حد مساوی یا باالتر از  الف(
 ساعته 42 ادراردر  گرم پروتئینمیلی 611کمتر از  دفع ب(
 گراددرجه سانتی 60درجه حرارت بیش از  ج(
 شک به همولیز ناشی از اندوتوکسین د(

 ساعت قبل از شروع قاعدگی آغاز شده، کرامپ 2ساله با درد لگنی مراجعه کرده است، این درد  20خانمی  ـ 89
 صیهاولیه توکدام تدبیر درمانی زیر به طور  کند.می می مانند تهوع و اسهال را ذکرسوپراپوبیک را گزارش داده و عالئ

 ؟شودمی
 مصرف سیکلیک کنتراسپتیوهای هورمونی الف(
 مصرف کدئین ب(
 طب سوزنی ج(
 پروستاگالندین سنتتازهای کنندهمهار د(

مراجعه  3در گروه  BI_RADS آدنوما، با ماموگرافی در سیستم ساله دارای دو فرزند با تاریخچه قبلی فیبر 07خانمی  ـ 91
 ست، تفسیر احتمالی این یافته چیست؟کرده ا
 به احتمال زیاد بررسی ناکافیست و ماموگرافی تکرار شود. الف(
 یافته مشکوک است و نیاز به بیوپسی دارد. ب(
 پیگیری با فواصل کوتاه و معاینه پستان توسط متخصص انجام شود. ج(
 به شدت بدخیم است و نیاز به جراحی دارد. د(
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پستان راست مراجعه کرده است. در بررسی  8ساله دارای سه فرزند با توده کیستیک در ساعت  02خانمی  ـ 90

 آسپیراسیون کیست، مایع خونی و بقایای کیست در آن موجود است، اقدام بعدی چیست؟
 گرافیبررسی مجدد با سونو الف(
 اکسزیون کیست ب(
 مصرف قرص پیشگیری از بارداری ج(

 سوزنی عمقیبیوپسی  د(

و سونوگرافی ترانس واژینال در کدام دسته از زنان درخصوص سرطان اپی تلیال تخمدان  CA125ارزیابی تومور مارکر  ـ 92

 بیشتری دارد؟ سودمندی
 زنان بدون عالمت الف(

 زنان در معرض خطر متوسط ب(
 با خطر ابتالء خانوادگی ج(
 زنان تحت شیمی درمانی د(

ساله با شکایت خارش ولو و ظهور یک خال پیگمانته روی لب بزرگ مراجعه کرده است. در معاینه بالینی  61خانمی  ـ 93

 باشد؟می از اقدامات زیر صحیح یککدامشود. می ران لمسی در کشالهای توده
 فالوآپ شش ماه بعد الف(
 اقدام خاصی الزم نیست ب(
 ضایعات کوچکبیوپسی از  ج(
 اکسیزیون از ضایعه پیگمانته د(

مبتال به گلوکوم است و دارای اندیکاسیون القای لیبر است باید با احتیاط  از موارد زیر برای زنی که یککداممصرف  ـ 90

 انجام شود؟
 میزوپروستول الف(
 4پروستاگالندین ب(
 کاتتر ترانس سرویکال ج(

 NOموضعی اکسید نیتریک های کنندهتولید د(

روز پیش به دلیل پیلونفریت در بیمارستان بستری شد. از روز اول بستری درمان تزریقی آنتی  5ساله  27خانمی  ـ 95

 شاکی است. چه اقدامی باید انجام شود؟ بیوتیکی برای وی انجام شد. بیمار از تب و درد پهلو
 بیوتیکیومت آنتیمقاکشت ادرار و بررسی  الف(

 بیوتیکنتیآافزایش دوز  ب(
 سونوگرافی ج(
 الپاراسکوپی د(

 خونی فقر آهن در بارداری صحیح است؟یک از موارد زیر در مورد کمکدام ـ 96
 نشانه مورفولوژیک کالسیک آن هیپرکروم میکروسیتوز است. الف(
 یابد.میزان فریتین سرم افزایش می ب(
 یابد.میزان هپسیدین افزایش می ج(
 گرم است.میلی 6111میزان نیاز مادر به آهن در حاملگی تک قلویی،  د(
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 یک در مورد تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری صحیح است؟کدام ـ 97
 یابد.حجم ذخیره بازدمی افزایش می الف(
 یابد.شریانی افزایش می Po2 ب(
 کند.اکسیدکربن کاهش پیدا میدیتولید  ج(
 یابد.حجم باقیمانده افزایش می د(

 ؟است نادرستویلبراند در مورد بیماری فون یککدام ـ 98
 رسد.های آن به صورت صفت اتوزوم مغلوب به ارث میاکثر واریانت الف(
 دهنده ارثی هستند.ترین اختالالت خونریزیشایع ب(
 پیامدهای حاملگی در زنان مبتال عمومًا خوب است. ج(

 دهد.خونریزی پس از زایمان تقریباً در نیمی از موارد رخ می د(

 درد حاد لگن در زنان کدام است؟ای ترین علت رودهشایع ـ 99
 ایاندومتریوز روده الف(
 دیورتیکولیت ب(

 آپاندیسیت ج(
 بیماری کرون د(

 ؟نیستـ در مورد پیلونفریت حاد بدون عارضه در زنان جوان، کدام مورد صحیح  011
 .ایجاد آن است مواقع ایشرشیاکولی مسئول درصد 01در بیش از  الف(
 .یابدمی بعد از درمان بهبود ساعت 42عالئم آن  ب(
 .کشت ادرار ضروری است ج(
 .بستری در بیمارستان انجام شودبایست می در صورت وجود تهوع و استفراغ د(

 روانپزشکی در مامایی و اختالالت جنسی

برد سال پیش به تدریج نه تنها از رابطه جنسی با همسرش لذت نمی 0دارد که از حدود ای اظهار میساله 32خانم  ـ 010

. اختالل جنسی این خانم جزء کدام دسته رسدبلکه این رابطه برایش تنفرآمیز است و به همین جهت به ارگاسم نمی

 شود؟بندی میطبقه
 اختالل برانگیختگی الف(
 اختالل نارضایتی جنسی ب(
 اختالل میل جنسی ج(

 اختالل ارگاسم د(

دچار ترس و احساس شرم شده و  که داردمی هفته قبل به او شده بود، بیان 6ساله به دنبال تجاوزی که  20خانمی  ـ 012

دارد از آن می هایی در مورد سانحه و تصاویر راجعه دارد. او اظهارمی شامل افکار مزاحم در مورد تهاجم، کابوسعالئ

 شود؟می کند. کدام اختالل در او تشخیص دادهمی اش را تغییر داده و از اتوبوس استفادهزمان، ساعات کاری
 اختالل خلقی الف(

 جبری-ختالل وسواسیا ب(
 اضطراب فراگیر اختالل ج(
 اختالل استرس پس از سانحه د(
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کل خمیر در ش کند که مقدارمی به دراز شدن، قضاوت از دیدگاه پیاژه، کودکی که با تغییر شکل خمیر از حالت کروی ـ 013

 ؟نایل نشده استدراز از کروی بیشتر است، به کدام قابلیت شناختی 
 ءثبات شی د( ءپایداری شی ج( تفکر قیاسی ب( تفکر انتزاعی الف(

کند و با توجه به عدم وجود مستندات، همچنان بر عقیده خود می کند همسرش به او خیانتمی خانمی که اظهار ـ 010

 دهد؟می نماید، چه عالمتی را نشانمی پافشاری
 وسواس د( پردازیافسانه ج( توهم ب( هذیان الف(

معمولی در بخش روانپزشکی بستری است و عقیده دارد که ملکه زیبایی جهان است، در ای ساله با چهره 39خانمی  ـ 015

 کدام حیطه روانی دچار اختالل است؟
 بینش د( حافظه ج( محتوای فکر ب( آشفتگی ادراک الف(

 ؟نیست رابطه با اندوه پس از زایمان صحیحکدام گزینه در  ـ 016
 .شودمی هفته پس از زایمان مشاهده 1حداکثر تا  الف(
 بجز حمایت مراقبتی، به درمان دیگری نیاز ندارد. ب(
 هفته طول بکشد نیاز به ارزیابی دارد. 6م اندوه، بیش از ئکه عالدرصورتی ج(
 به تغییرات سطح هورمونی بستگی دارد. د(

 یابد؟می دیس پارونی مزمن به طور تیپیک با کدام اختالل عملکرد جنسی تظاهر ـ 017
 فقدان تمایل جنسی الف(
 جنسی زشیانگفقدان  ب(
 فقدان ارگاسم ج(
 دهی جنسیفقدان پاسخ د(

 بیشتری برخوردار است؟از اهمیت  در میان عوامل تأثیرگذار بر پاسخ جنسی زنان، کدام گزینه زیر ـ 018
 رابطه جنسی تیفیکو  طول مدت الف(
 استفاده از داروها ب(
 سن فرد ج(
 سالمت ذهنی د(

 باشد؟می احساس درد سوزشی ناشی از محرک تماسی، تظاهر کدام اختالل درد جنسی ـ 019
 وستیبولودینی د( آلودینی ج( ولوودینی ب( واژینیسموس الف(

 یابد؟می در کدام اختالل، لیبیدو در زنان کاهش ـ 001
 کیستیکپلی تخمدان سندرم الف(
 پروالکتین سطح افزایش ب(
 چاقی از ناشی متابولیک هایبیماری ج(
 متابولیک سندرم د(

 است؟ همراه زنان در جنسی انگیزش اختالل با داروها از یککدام مصرف ـ 000
 استامینوفن د( کلومیفن ج( پروپروانولول ب( مینی پیل الف(

 از یککدام احتمال. است عاطفه شده شدن سطحی و آشفته تکلم هذیان، معالئ دچار ماه 6 مدت به ساله 06 پسری ـ 002

 است؟ مطرح زیر اختالالت
 دوم نوع دوقطبی د( اول نوع دوقطبی ج( هذیانی ب( اسکیزوفرنیا الف(
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در مشاوره با یک مددجو با مشکل اختالل عملکرد جنسی، ماما با پرسیدن سواالت با کلمات متفاوت سعی دارد از  ـ 003

 چه مهارت خود استفاده کند؟
 سبک ایجاد ارتباط الف(
 نشان دادن همدلی ب(
 ظرفیت هیجانی مناسب ج(

 تکنیک مواجهه د(

 است؟ صحیح (Bonding) پیوند تعریف خصوص در کیکدام ـ 000
 مترادف دلبستگی است. الف(
 .است کنندهمراقبت و کودک روابط بر حاکم هیجانی جو ب(
 .است محور انگیزشی نیروی ج(
 .است نوزادش درباره مادر احساس د(

 است؟ روانپزشکی نشانه کدام تعریف« گذشته رفتارهای برای پشیمانی یا مفرط ذهنی اشتغال» ـ 005
 تنیدگی د( احساس گناه ج( اضطراب ب( جسمانیهای دغدغه الف(

 خواب، اختالل دچار مئعال با ویژه، هایمراقبت بخش در روزه 5 بستری و کرونا به ابتال گذشت از پس ماه 6 فردی ـ 006

 اختالل کدام احتمال. کندمی مراجعه کرونا، درخصوص اخباری شنیدن با برانگیختگی کرختی، تمرکز، اختالل

 است؟ مطرح روانپزشکی
 پانیک د( استرس پس از سانحه ج( اختالل سازگاری ب( تجزیه الف(

 است؟ بهنجار جنسی رفتار ،یککدام ـ 007
 .کند برآورده را جنسی شرکای از یکی جنسی لذت الف(

 .نیست همراه گناه احساس با ب(
 .است اجبار با توام ج(
 .است همراه مقاربت با جنسی، تحریک بدون د(

 است؟ کدام ترتیب به جنسی تحریک فیزیولوژیکهای واکنش ـ 008
 عضالنی تون و عروقی فعالیت ارگاسم، کاهش میوتونی، عروقی، احتقان افزایش الف(
 عضالنی تون و عروقی فعالیت افزایش ارگاسم، میوتونی، عروقی، احتقان افزایش ب(
 عضالنی تون و عروقی فعالیت افزایش ارگاسم، میوتونی، عروقی، احتقان کاهش ج(

 عضالنی تون و عروقی فعالیت کاهش ارگاسم، میوتونی، عروقی، احتقان کاهش د(

 هاشب او است، زیاد او درس کالس هایغیبت. است ناراحت و حوصلهکم روزها اکثر در قبل، سال دو از دانشجویی ـ 009

 است؟ زیر مطرح اختالالت از یککدام. است داشته افت نیز اشدرسی نمرات و رودمی خوابه ب دیر
 دوقطبی د( فراگیر اضطراب ج( پایدار افسردگی ب( اساسی افسردگی الف(

 در مورد پارافیلیا صحیح است؟ یککدام ـ 021
 بروز آن در هر دوجنس یکسان است. الف(
 شود.می غازآدر بزرگسالی  ب(
 طور همزمان به چند نوع بیماری پارافیلیا مبتال است.هاغلب، فرد ب ج(
  شود.می سالگی شروع 61اغلب پارافیلیای جنایی، پس از  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, EXCEPT  ـ130

......... . 

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 doing  ـ146

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 abilities  ـ149

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 quality  ـ153

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 people  ـ155

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

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

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 

 موفق باشید
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