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 جراحی -داخلی 

 باشد؟وتراپی خارجی کدام مورد صحيح میدر مراقبت از بيمار دچار خشكی دهان متعاقب رادي ـ 0
 دهانشویه با محلول پراكسيد هيدروژن ده درصد الف(
 آب در دهان مزه مزه كردن مرتب ب(
 بعد از مصرف غذا دهانشویه قبل و ج(
 دهانشویه با محلول دیفن هيدرامين د(

 يابد؟در انفارکتوس ميوکارد افزايش می های زير بطور اختصاصیاز آنزيم يککدامسطح سرمی  ـ 2
 ال دی اچ د( ميوگلوبين ج( تروپونين ب( كراتين كيناز الف(

 اشد؟بمی پذيرتالل خونرسانی است، معموال برگشتاز تغييرات بافتی زير در عضله قلب که ناشی از اخ يککدام ـ 3
 انفاركتوس د( نکروز ج( آسيب ب( ایسکمی الف(

های ينگ با سطح گازپنه شديد و ويزپذيرش بيمار در بيمارستان با ديستفسـير شـما به عنوان يک پرستار هنمام    ـ 0
 از نتايج آزمايش چيست؟ PH=7.24 ،Paco2=55 mmHg ،Pao2=65 mmHg ، HCO3=24خون شريانی

 آلکالوز تنفسی د( اسيدوز تنفسی ج( آلکالوز متابوليک ب( اسيدوز متابوليک الف(

از اقدامات زير را در برنامه  يککدامبرای پيشـميری از آسیيراسيون در بيمار دچار کاهش سطح هوشياری، پرستار   ـ 5
 دهد؟می مراقبتی مورد توجه قرار

 درجه 03باال نگه داشتن سر تخت به ميزان  الف(
  فيزیوتراپی قفسه سينه ب(
 بار ساعت یک 21ها هر سمع ریه ج(
 ترندلنبرگاستفاده از پوزیشن  د(

گيرد، پرســتار می در بيماران تحت عمل جراحی کرانيوتومی که تحت درمان گســتردب با کورتيكواســتروايدها قرار ـ 6
 دهد؟می از اختالالت زير را بررسی و در برنامه مراقبتی خود مورد توجه قرار يککدام

 هایپومنيزیمی د( هایپرگليسمی ج( هایپركلسمی ب( هایپوناترمی الف(

 دهد؟می بررسی و ارزيابی در بيمار را در اولويت قرارهای از مكانيسم يککدامدر بررسی بيمار کمايی، پرستار  ـ 7
 ای، سطح هوشياریاعصاب جمجمه الف(
 ایسيستم حركتی، اعصاب جمجمه ب(
 ایاعصاب جمجمه ،هارفلکس ج(
 هارفلکس ،ح هوشياریسط د(

ــتورالعمـل تغـذيـه       ـ 8 ــتـار دس ــتومی   بـه عنوان يـک پرس ــيمموايدوس  ای بيمـاران تحـت عمل جراحی يورتروس
(Uretero Sigmoidostomy )؟دهيدمی قرار مدنظر را زير موارد کدام 

 تشویق به جویدن آدامس الف(
 دریافت نمک به ميزان الزم ب(
 افزایش دریافت پتاسيم ج(
 ای گازدارمواد تغذیه د(

ز عالام ا يککدامکنند، پرستار می اند و داروی سـيكلوسـیوريم مصر   در بيمارانی که تحت پيوند کليه قرار گرفته ـ 9
 نمايد؟می زير را به عنوان عالمت پس زدن حاد پيوند کليه گزارش

 افزایش فشارخون الف(
 اليگوری ب(
 افزایش وزن ج(
  افزایش بدون نشانه كراتينين سرم د(
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ات از نك يککدامپرسـتار در بيمار مبتال به بيماری انتاايی کليوی که دسـترسـی عرور برای وی فراهم شدب است،     ـ 01
 دهد؟می مراقبتی زير را مد نظر قرار

 كنترل نماید.پرستار از اندام دارای دسترسی عروقی، مجاز است فشارخون بيمار را  الف(
 را تأیيد كند. (Thrill Bruit) پرستار در طول هر شيفت كاری باید وجود بروئيت تریل ب(
 بيمار مجاز است در اندام دارای دسترسی عروق، زیورآالت خود را آویزان نماید. ج(
 گيری خون از اندام دارای دسترسی عروق را فراهم نماید.پرستار امکان نمونه د(

م با بوی متعفم در مجرای أی، با عملكرد درسی معيف توآموز منزوپرسـتار در ممم بازديد از مدرسه متوجه دانش  ـ 00
 شود. احتمال وجود کدام التااب گوش وجود دارد؟می گوش،
 گوش خارجی د( گوش ميانی ج( گوش داخلی ب( گوش ميانی و داخلی الف(

 نمايد.می تفادب از عينک آفتابی را برای کاهش ناراحتی بيماران مبتال به ............. توصيهپرستار اس ـ 02
 گولوكوم د( بلفاریت ج( كونژكتيویت ب( تیووئي الف(

ــتـار در حال مراقبت از بيماری با ريتم   ـ 03 ــت. برای بيمار ليدوکاايم  VTپرس همراب با نبض در بخش اورژانس قلب اس
 شود؟می از تظاهرات بالينی زير دارو قطع و به پزشک بيمار اطالع دادب يککدامدر صورت بروز  .شروع شدب است

 QTطوالنی شدن فاصله  د( مکررهای سرفه ج( گيجی و لتارژی ب( تاكيکاردی الف(

با مشاهدب چه عالامی در بيمار، احتمال سندرم  .دنبال شكستمی در ناحيه پا در بخش بستری شدب استه ماری ببي ـ 00
 شود؟می کمیارتمان مطرح

 وقفهبی ،دارضربان ،درد عميق الف(
 پوست صورتی رنگ، كاهش یا عدم وجود نبض ب(
 كاهش مدت زمان پرشدگی مجدد مویرگی ج(
 تکان دادن انگشتان پاپوست گرم، عدم مشکل در  د(

ــتاری  ـ 05 مطرح  «خطر پرفيوژن ناموثر بافت مغزی در ارتباط با ادم مغزی»بعد از عمل کرانيوســرجری، تشــخيس پرس
 باشد، اقدام پرستاری مناسب کدام است؟می

 خم كردن گردن بيمار الف(
 پایين آوردن سر تخت بيمار ب(
 تغيير پوزیشن مکرر بيمار ج(
 اجتناب از خم شدن شدید ران د(

 در بيمار مبتال به هايیرتيروايديسم مناسب است؟زير از اقدامات پرستاری  يککدام ـ 06
 پروتئين ركالری و پُ رتشویق بيمار به مصرف غذاهای پُ الف(
 ربيما به گرم مایعات دادن و فراهم كردن محيط گرم ب(
 تشویق بيمار به فعاليت زیاد و وزن روزانه بيمار ج(
 ها و استفاده از حمام اسفنجیاضافه كردن لباس د(

 تواند يكی از معيارهای مرورت استفادب از ونتيالتور باشد؟می زير،های از شاخس يککدام ـ 07
 Vital Capacity =10 ml/kg الف(
 PH=7.45 ب(
 Paco2>50 mmHg ج(
 Pao2>60 mmHg د(

ای که از نظر حرکتی و کالمی دچار اختالل سطح هوشياری است به گونه»از نقطه نظر بررسـی پرستاری، بيماری که   ـ 08
 کند؟می چه امتيازی کسب «دهدمی واکنشی ندارد و از نظر چشمی به درد پاسخ

 0 د( 4 ج( 5 ب( 6 الف(
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 کتو اسيدوز ديابتی کدام است؟تريم عاليم اساسی ـ 09
 هيپرگليسمی، اسيدوز الف(
 هيپوگليسمی، اسيدوز ب(
  دهيدراتاسيون، هيپرناترمی ج(
  اختالل الکتروليتی، مشکل هوشياری د(

 شود؟می مشاهدب (Spoon Shape)از اختالالت زير، ناخم قاشقی شكل  يککدامدر  ـ 21
  ضربه فيزیکی به ناخن د(  هيپوكسی مزمن ج( كمبود كلسيم سرم ب( كمبود جدی آهن سرم الف(

 باشد؟می ، ناشی از کاهش بازدب قلبی(Hypoxia)از انواع کمبود اکسيژن  يککدام ـ 20
 Histotoxic د( Circulatory ج( Anemic ب(  Hypoxemic الف(

 (Exacerbation)ها و تشديد سيمیتوم (Remission)خاموشـی  های بروبه اختالالت زير، ديک از مبتاليان کدامدر  ـ 22
 قابل انتظار است؟

  اختالل خود ایمنی د( اختالل عروق كرونر ج(  اختالل خونی ب( دیابت نوع دوم الف(

 گيرد؟می از درجات سوختمی، نكروز عميق بافت صورت يککدامدر  ـ 23
 چهار د( سه ج( دو ب( یک الف(

 گيرد؟می قرار (Class 2)، در طبقه بندی چاقی درجه دو (BMI)ی بدنی از مقادير مرتبط با شاخس تودب يککدام ـ 20
 40بيشتر از  د( 39.9-35 ج( 34.9-30 ب( 29.9-25 الف(

 کودکان

ها متعار  و اصولی وجود دارد و در زمان اخالقی استدالل هايی ازدارد که در نوجوانی، جنبهپرداز اعتقاد نظريهکدام  ـ 25
 ؟گيردمی های مختلف مورد استفادب قرارو موقعيت

  فروید د(  پياژه ج(  اریکسون ب( كوهلبرگ الف(

 د؟ای بايد تنظيم کندستماب ساکشم را روی چه محدودببه منظور ساکشم ترشحات تراشه کودک دو ساله، پرستار فشار  ـ 26
  O2cmH 60-40 د(  mmHg 60-40 ج( O2cmH 100-60 ب( mmHg 100-60 الف(

 ماهه در حيم بازی دچار چوکينگ شدب است، اوليم اقدام کدام است؟ 00کودکی  ـ 27
 ثانيه اول 03در كمتر از  ءانجام عمليات احيا الف(
 ضربه بين دو كتف كودک 5وارد نمودن  ب(
 انگشتی در زیر جناق كودک 1ماساژ قلبی  5ایجاد  ج(
 تالش برای خارج نمودن جسم توسط انگشت د(

ســی پک ســل شــســته شدب دريافت کردب، در مورد ســی 31ه مادر کودکی که روز گذشـته  پرسـتار در آموزش ب  ـ 28
 کودکش کدام نكته را بايد مورد تاکيد قرار دهد؟ MMRواکسيناسيون 

 واكسيناسيون سر موعد انجام شود. الف(
 واكسيناسيون حداقل سه ماه بعد انجام شود. ب(
 مجاز نيست. واكسيناسيوندر این شرایط،  ج(
 حداقل یک سال بعد، واكسيناسيون انجام شود. د(
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 قبت از کودک مبتال به لوسمی دارای اولويت باال است؟کدام تشخيس پرستاری در مرا ـ 29
 خطر عفونت مربوط به تضعيف سيستم ایمنی بدن الف(
 خطر تغذیه نامتعادل كمتر از نياز بدن ب(
 غم و اندوه خانواده در ارتباط با احتمال از دست دادن كودک ج(
 اختالل در تصویر ذهنی از بدن د(

 باشد؟می ترپيشميری از آسیيراسيون در کودکی که در حالت کمای عميق است، کدام پوزيشم مناسببرای  ـ 31
 سر و بدن هر دو بر روی یک پهلو الف(
 به پشت خوابيده و سر بدون بالش ب(
 تر از بدندمر و سر پایين ج(
 دمر و سر به یک سمت بر روی بالش د(

 عاليم اختالالت شنوايی در شيرخواران است؟کدام گزينه، از  ـ 30
 ماهگی 6تشخيص منبع صدا در سن  الف(
 ثبات پلک به دنبال صدای بلند ب(
 عدم هماهنگی حركات سر با منبع صدا ج(
 بيدار شدن از خواب در صداهای بلند محيطی د(

  کدام است؟اقدام صحيح پرستار در مواجاه با کودک دچار لكنت زبان  ـ 32
 ات را از اول بگوبگویيد: صبر كن و دوباره جمله به او الف(
  ای را كه كودک مشکل دارد بيان كندخودش كلمه ب(
 برای درست ادا كردن كلمات برایش جایزه تعيين كند ج(
  سکوت نماید و با كودک تماس چشمی برقرار كند د(

 کند، کدام مورد را بايد تاکيد کند؟می نوجوانی که داروهای مد تشنج مصر پرستار در آموزش به  ـ 33
 و اسيد فوليک Dمصرف مکمل ویتامين  الف(
 توئينمصرف شير همزمان با فنی ب(
 قطع مصرف دارو در صورت قطع حمالت تشنجی ج(
  دليل مصرف داروهاه احتمال بروز اختالل شخصيت ب د(

 کند؟می گيری فشار خون از چاار دست و پای کودکان، به شناسايی کدام بيماری قلبی مادرزادی کمکاندازب ـ 30
 تترالوژی فالوت د( جابجایی عروق بزرگ ج( تنگی آئورت ب( كوآركتاسيون آئورت الف(

 کنيد؟می ل انتخابزير را جات آموزش تغذيه کودک مبتال به اسااهای از گزينه يککدام ـ 35
 آب سيب و چای( برنج، )موز، BRATرژیم غذایی  الف(
 قهوه چای و ،ژله جات،مصرف مایعات زیاد حاوی آب ميوه ب(
 نوشابه جوجه به صورت كبابی همراه با برنج كته و گوشت و ج(
 غالت سبزیجات پخته و گوشت مرغ پخته شده همراه با برنج كته، د(

 باشد؟می کدام گزينه، از اثرات عملكرد مختل غدد اگزوکريم در بيماری فيبروز کيستيک ـ 36
 تعریق د( اپی گلوتيت مکرر ج( دفع مکونيوم جنينی ب( هيپرتانسيون پورتال الف(

ز ا يککدامساله دچار کتواسيدوز ديابتی به بخش اورژانس آوردب شدب است. در بررسی اوليه بيمار، وجود  01کودکی  ـ 37
 زير مورد انتظار است؟های حالت

 سطحی و تند، افزایش فشار خون و تاكيکاردیهای وجود تنفس الف(
 با بوی علف تازههای كاهش سطح هوشياری و تنفس ب(
 قراری شدیدو بی گرسنگی ،سردرد ج(
 ميزان ادرار كافی و همراه با ميزان كم كتون در ادرار د(
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 ؟باشد داشته نظر در را موارد پرستار موقع مصاحبه با نوجوان بيمار، بايد کدام ـ 38
 برای اطمينان از صحت اطالعات، با نوجوان و والدین وی، همزمان مصاحبه كند. الف(
 داشتن تجارب خود، تظاهر به درک بيمار كند.با در نظر  ب(
 ابتدا با موضوعات حساس شروع كرده و سپس موضوعات معمولی را مطرح كند. ج(
 سواالت باز پاسخ از نوجوان بپرسد. د(

 اولويت اصلی مراقبت پرستاری در کودک مشكوک به مننژيت باکتريال چيست؟ ـ 39
 ار دادن در پوزیشن نشستهبلند كردن سر و قر الف(
 افزایش محركات محيطی برای هوشيار نگه داشتن كودک ب(
 تراپیبيوتيکنتیآساعت بعد از شروع  14ایزوله تنفسی حداقل  ج(
 منع مصرف استامينوفن یا بروفن برای ارزیابی سطح هوشياری د(

 حتی اگر در محدودب ديد نباشد اشارب دارد؟ «ءبقای شی آگاهی کودک از»مطابق با نظريه پياژب کدام به  ـ 01
 خود محور بودن د( پذیری شیءبرگشت ج( تداوم شیء ب( تفکر منطقی الف(

ساعت گذشته دفع  20باشد. در می اشتاايی عصبی در بخش اورژانس بستریای با تشخيس قبلی بیساله 05دختر  ـ 00
از تغييرات در آزمايش  يککدامدهد. می حال، رنگ پريدب و فقط به تحريک دردناک پاسخیب است و ادراری نداشته

 نياز به مداخله سريع دارد؟
 واالن یا كمتراكیميلی 241سطح سدیم سرم  الف(
 گرمميلی 8/6سطح هموگلوبين  ب(
 03/7خون شریانی معادل  PH ج(
   ميکروليتر 6/1 سطح پتاسيم سرم معادل د(

 های برقراری ارتباط با نوجوانان کدام است؟مامتريم ماارت ـ 02
 شنونده بودن د( نوازش كردن ج( تماس چشمی ب( لبخند زدن الف(

 کدام است؟ سازد،می مامتريم علتی که کودکان در سنيم مدرسه را مستعد صدمات احتمالی ـ 03
 در گروه همساالنتالش برای پذیرفته شدن  الف(
 آميزفشار همساالن و انجام رفتارهای مخاطره ب(
 عدم انجام نظارت كافی از سوی والدین ج(
 دست و پایی و رفتارهای ناشيانه كودکبی د(

 کند، علت ايم مشكل کدام است؟می خود را خرابهای مادری شاکی است که کودک نوپای او اغلب اسباب بازی ـ 00
 گرای در این سنين است.طبيعی است و ناشی از خلق و خوی منفی الف(
 غير طبيعی است و ناشی از ميل به لجبازی در این سنين است. ب(
 برادر و یا والدین است. ،غير طبيعی است و ناشی از رقابت با خواهر ج(
 طبيعی است و شيوه آنها در یادگيری دنيای پيرامون خود است. د(

دهد. می دليل يبوسـت، مصر  شير خشک غنی شدب با آهم را قطع و به او عسل ه مادر يک شـيرخوار چاار ماهه ب  ـ 05
 شيرخوار در معرض بروز کدام مشكل است؟

 خونی فقر آهنچاقی و كم الف(
 خونی فقر آهنتيسم و كميراش ب(
 خونی فقر آهنبوتوليسم و كم ج(
 آلرژی و اسهال د(
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 شكل بازی شيرخواران از کدام نوع است؟ ـ 06
 گروهی د( مشاركتی ج( موازی ب( انفرادی الف(

 از نكات زير را در آموزش خانوادب دارای کودک شش ساله دچار شب ادراری مد نظر قرار دهد؟ يککدامپرستار بايد  ـ 07
 رفتار ناخواسته است.شب ادراری، آشفتگی نيست بلکه یک  الف(
 افتد.می درصد موارد اتفاق 05بهبود خودبخودی شب ادراری تقریبا در  ب(
 سی است.سی 633ظرفيت عادی مثانه برای كودک شش ساله،  ج(
 عضالنی مثانه است. -شب ادراری در درجه اول ناشی از اختالل در عملکرد عصبی د(

 کندب شدن دندان دايمی کودک کدام است؟ اقدام صحيح در موارد ـ 08
 نگهداری دندان در بزاق كودک یا والدین تا رسيدن به دندانپزشک الف(
 داشتن دندان از ریشه تا رسيدن به دندانپزشکمحکم نگه ب(
 اسکراب كامل تاج و ریشه دندان كنده شده خاكی ج(
 برگردانده نشوددندان كنده شده به جایش در دهان كودک  به هيچ وجه، د(

 بهداشت مادران و نوزادان

 باشد؟می کدام مورد از عوارض ديابت بارداری ـ 09
  تأخير رشد داخل رحمی نوزاد الف(
  گرم 4333نوزاد با وزن بيش از  ب(
  كاهش فشار خون مادر ج(
  كاهش مایع آمنيوتيک د(

 خونی کاذب مربوط به کدام سه ماهه بارداری است؟افزايش حجم خون و کم ـ 51
 اول و سوم د( مسو ج( مدو ب( لاو الف(

 از موارد زير در روند تغييرات فيزيولوژيک دوران نفاس صحيح است؟ يککدام ـ 50
 گردد.می در هفته چهارم بعد از زایمان، سطح هماتوكریت به ميزان قبل از بارداری باز الف(
 یابد.می ساعت اول بعد از زایمان درجه حرارت اندكی افزایش 14در  ب(
 ماند.می هيدرونفروز ناشی از بارداری تا هفته ششم بعد از زایمان پابرجا ج(
 دار شدن پوست شکم در خط وسط پس از زایمان بيانگر دیاستاز شدید عضالت ركتوس در بارداری است.دندانه د(

 از تعاريف زير در مورد ميزان مرگ نوزادان صحيح است؟ يککدام ـ 52
 ماه اول زندگی 21تولد زنده در هنگام تولد تا  233تعداد مرگ نوزاد به ازای هر  الف(
 ماه اول زندگی 21تولد زنده در هنگام تولد تا  2333تعداد مرگ نوزاد به ازای هر  ب(
 تولد زنده در هنگام تولد 233تعداد مرگ نوزاد به ازای هر  ج(
 تولد زنده در هنگام تولد 2333تعداد مرگ نوزاد به ازای هر  د(

 است؟ مروریکدام مورد زير در ارزيابی انقبامات رحم در ليبر  ـ 53
 انقباضات رحم با شدت متوسط الف(
 كوتاه بودن فاصله انقباضات ب(
 كم بودن قدرت انقباضات ج(
 ات قویانقباض د(
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 است؟ مروریکدام مورد زير در ارزيابی مرحله دوم زايمان  ـ 50
 دقيقه 13ارزیابی عالئم حياتی هر  الف(
 دقيقه 213ارزیابی و شنيدن صدای قلب جنين هر  ب(
 دقيقه 23-25ارزیابی پایين آمدن جنين با معاینه واژینال هر  ج(
  حين انقباضات كمک به مادران جهت استراحت در د(

 باشد؟می زير بيانمر اثرات فيزيولوژيک ليبر بر مادرهای از گزينه يککدام ـ 55
 یابد.می متر جيوه افزایشميلی 25رحم، فشار خون دیاستوليک با هر انقباض  الف(
 یابد.می به دليل افزایش ميزان و عمق تنفس، ميزان دفع نامحسوس آب در ليبر كاهش ب(
 یابد.می زمان تخليه معده در نتيجه انقباضات رحمی كاهش ج(
 یابد.می های سفيد خون به شدت كاهشدر نتيجه استرس در طول ليبر، سطح گلبول د(

 باشد؟کدام مورد زير از علل اليموهيدرآمينوس می ـ 56
  دیابت كنترل نشده مادر الف(
  انتقال خون قل به قل ب(
  حاملگی طول كشيده ج(
  جنينای ناهنجاری روده د(

خود مقدار اندکی موکوس آغشـته به خون از واژن شدب است،  نمام شـروع ليبر، دچار دفع خودب در های خانم حامله ـ 57
 تريم علت آن چيست؟محتمل
  (Bloody show) خونی نمایش د(  دكلمان جفت ج(  پارگی خفيف سرویکس ب( تهدید به سقط الف(

 از موارد زير در مورد تنفس نوزاد صحيح است؟ يککدام ـ 58
 .نوزادان عمدتا تنفس دهانی دارند الف(
 .رفلکس سرفه در نوزاد هنوز شکل نگرفته است ب(
 .كوتاه آپنه طبيعی استهای تنفس نامنظم با دوره ج(
 .عدد در دقيقه است 13زندگی تعداد تنفس نوزاد در دقایق اول  د(

 گيرد؟می از پارامترهای زير مورد بررسی قرار يککدامدر بررسی معيار آپمار در نوزاد،  ـ 59
 رنگ پوست د( ده ادراریميزان برون ج( درجه حرارت نوزاد ب( فشارخون نوزاد الف(

 متر است، ايم يافته نشانه چيست؟سانتی 35د در پس از زايمان، دور سر نوزا ـ 61
 .اندازه دور سر طبيعی بوده و نرموسفال است الف(
 .سفالی وجود داردوسر بزرگ است و احتمال هيدر ب(
 .سر كوچک است و احتمال ميکروسفالی وجود دارد ج(
 .جنينی قبل از زایمان مقایسه شودهای این اندازه باید با یافته د(

 باشد؟می کدام تعريف پرب اکالمیسی ـ 60
  بارداری 13افزایش فشارخون بارداری قبل از هفته  الف(
  افزایش فشارخون توأم با تشنج در بارداری ب(
  ماه بعد از زایمان 0وجود افزایش فشارخون تا  ج(
  بارداری 13افزایش فشارخون و پروتئين ادرار بعد از هفته  د(

 کدام مورد زير از عالام کندب شدن زودرس جفت است؟ ـ 62
  خونریزی شدید بدون درد الف(
 انقباضات شدید رحمی با و یا بدون خونریزی ب(
  خونریزی روشن ج(
  خونریزی تيره همراه با كاهش ضربان قلب و انقباضات نرمال د(
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 باشد؟می با تزريق سولفات منيزيمکدام موارد زير نتيجه مسموميت  ـ 63
 افزایش رفلکس پاتالر الف(
 كاهش درجه حرارت بدن ب(
 حالیكاهش رفلکس و بی ج(
 افزایش فشار خون و نبض د(

 به نوزاد خود شير بدهد؟ نبايداز موارد زير مادر  يککدامدر  ـ 60
 .است دیابت به مبتال مادر الف(
 حتی اگر درمان شده باشد.ابتال به سل  ب(
 مادرانی كه به مواد مخدر معتاد هستند. ج(
 مادرانی كه سابقه آلرژی قوی دارند. د(

 از جمالت زير در مورد تغييرات عالام حياتی مادران بعد از زايمان درست است؟ يککدام ـ 65
 باشد.می ایمان نشانه عفونتساعت بعد از ز 14افزایش درجه حرارت بدن مادران تا  الف(
  افزایش نبض در ساعت اوليه بعد از زایمان طبيعی است. ب(
  باشد.می یابد كه طبيعیمی ساعت افزایش 0تنفس مادران بعد از زایمان تا  ج(
  باشد.می كاهش فشارخون بعد از زایمان طبيعی د(

 پرينه پس از زايمان کدام است؟های نخستيم گام در درمان هماتوم ـ 66
 تجویز داروهای آنالژزیک و كمپرس آب گرم الف(
  تجویز داروهای آنالژزیگ و كمپرس آب سرد ب(
  بيوتيک و تخليه هماتومتجویز آنتی ج(
  ساعت 14( كردن ناحيه به مدت packتخليه هماتوم و پک ) د(

کنيد که کيسـه آب پارب شـدب و مايع سـبز رنمی خارد شدب    می از زايمان مشـاهدب  در مراقبت از خانم باردار پيش ـ 67
 ؟دهدمی ها، کدام مشكل را نشاناست. ايم نشانه

 یافته طبيعی بوده و نشانه سير طبيعی زایمان است. الف(
 نشانه افزایش بيليروبين و عدم تطابق خونی مادر و جنين است. ب(
 و دیسترس جنينی است. نشانه دفع مکونيوم از جنين ج(
 نشانه خونریزی داخل رحمی و داخل كيسه آمنيوتيک است. د(

شــود، ســورفاکتانت است. می مراقبت ويژب نوزادان اســتفادبهای يكی از داروهايی که برای نوزادان نارس در بخش ـ 68
 ايم دارو است؟پرستاری هنمام استفادب از های از موارد زير از مراقبت يککدام

 شود.می صورت انفوزیون آهسته وریدی دادههدارو ب الف(
 نوزاد ساكشن شود.های بعد از دادن دارو باید ریه ب(
 حتما نوزاد باید لوله تراشه داشته باشد. ج(
 پوزیشن نوزاد بعد از دادن دارو تغيير نکند. د(

 دهد؟می ز نمايش بريچ را افزايشاز عوامل زير احتمال برو يککدام ـ 69
  رحم دو شاخ د( نولی پارا ج(  هيدروسفالی ب( اليگوهيدرآمينوس الف(

بدن است، برای کاهش ايم  زخطر عدم تعادل تغذيه کمتر از نياترم پرسـتاری در نوزادان پرب های يكی از تشـخيس  ـ 71
 شود؟می مشكل چه مداخالتی توصيه

 .شود گرفته نظر در نوزادان كالری و پروتئين كمتر برای الف(
 با دفعات بيشتر و حجم كمتر تغذیه شوند. ب(
 باید تنها تحت تغذیه وریدی قرار گيرند. ج(
 تنها با شير خشک تغذیه شوند. د(
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 م بارداری است؟اموارد زير اغلب يكی از اوليم عالاز  يککدام ـ 70
 پستان حساسيت الف(
 اریتم یا خارش كف دست ب(
 تهوع و استفراغ ج(
 خونخستگی و افت فشار د(

 در خصوص مصر  مدروکسی پروژسترون، کدام مورد درست است؟ ـ 72
 احتمال كاهش وزن الف(
 توصيه به كاهش مصرف كلسيم ب(
 لگن، پاپ اسمير معاینه پستان، ج(
 هااندامحسی برطرف شدن تدریجی بی د(

 بهداشت جامعه

 مربوط به کدام مرحله تكاملی خانوادب است؟ «ری با نياز کودک جات تخليه انرژیسازگا» ـ 73
 تشکيل خانواده الف(
 خانواده با شيرخوار ب(
 خانواده با كودک پيش دبستانی ج(
 خانواده با كودک در سن مدرسه د(

 ها در تفسير ژنوگرام مام است؟کدام حيطهگزارش  ـ 70
 تاریخ ازدواج، طالق، جدایی، ازدواج مجدد الف(
 ساختار خانواده، الگوهای تکراری، زیر سيستم خواهر برادری ب(
 پس زمينه اخالقی و مذهبی اعضای خانواده، سطح تحصيالت ج(
 شغل، مشکالت بهداشتی، دليل مرگ د(

 ؟شودمی سنجی يک خانوادب دارای کودک مبتال به سل، از کدام رويكرد نيازسنجی سالمتی استفادبنيازبرای  ـ 75
 رویکرد اپيدميولوژی الف(
 رویکرد تطبيقی ب(
 رویکرد تلفيقی ج(
 سازیرویکرد مبتنی بر توانمند د(

 دب است؟ساعت قابل استفا 0آمادب شدب کدام واکسم حداکثر های ويال ـ 76
 ثثال د( MMR ج( آبله مرغان ب( ژ ث ب الف(

 ؟است primordial preventionکدام گزينه در راستای پيشميری زير بنايی  ـ 77
 پرهيز از پدیدآمدن الگوهای موثر در افزایش خطر بيماری الف(
 تدارک اقداماتی برای افزایش پذیرندگی بيماری ب(
 خاصهای ی در معرض مواجههاشخاص پر مخاطرهمتمركز بر  ج(
  های مسریپيشگيری از انتشار بيماری د(

 کدام است؟  (PHC)اوليم اصل کليدی استراتژی مراقبت باداشتی اوليه ـ 78
 مشاركت جامعه الف(
  عدالت در توزیع خدمات بهداشتی ب(
 هماهنگی بين بخشی ج(
 ماهرتامين نيروی انسانی  د(
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کند: که فرزند آناا دچار سانحه شدب است از والديم سوال میای پرسـتار سـالمت جامعه در بازديد از منزل خانوادب   ـ 79
 ام است؟کد خانوادب به پرستار رويكرد «؟است کردب تغيير حادثه ايم از بعد همسرتان و شما بيم چيزی چه»

 Family as a context الف(
 Family as a client ب(
 Family as a component of Society ج(
 Family as a system د(

ــاهدب از گروب يککدامهای بيماری رينود و عوامل خطر آن، ايم پديدب در بـا توجـه به ويژگی   ـ 81 ــتر مش های زير بيش
 شود؟می

 .هاقاليباف :كنند مانندمی های تاریک و نمور كاردر افرادی كه در كارگاه الف(
 .كنندمی و بيشتر در شب كار كارگرانی كه به صورت شيفتی )نوبت كاری( ب(
 .كنندمی های شلوغ و پرسر و صدا و بدون گوشی محافظ كاردر كسانی كه در محيط ج(
 .كنندمی در كارگرانی كه از ابزار و آالت موتور دستی مانند دریل استفاده د(

 تواند منجر به بروز ناباروری در کارکنان شود؟می مسموميت با کدام يک از عوامل شيميايی در محل کار ـ 80
 منيزیوم د( سيليس ج( یرو ب( سم الف(

سئول م دنبال بروز بارش شـديد باران و آب گرفتمی و متعاقب آن سـيل در يک منطقه روسـتايی کوهستانی، پرستار   ه ب ـ 82
حيوانات خطرناک مانند مار سمی مورد بازديد قرار دادب و به روستاييان  وجود نظر از را ناحيه مرکز باداشت، مرتب منازل

 گيرد؟می کند. با توجه به مراحل مداخله در حوادث و باليا، فعاليت مذکور در کدام مرحله قرارمی رسانیاطالع
 واكنش د( جبران ج( آمادگی فردی ب( آمادگی تخصصی الف(

درخصوص کاهش نسبت  «2121مردم ســالم تا ســال »کدام اقدام پرسـتار سـالمت جامعه بر اسـاس اهدا  برنامه     ـ 83
 سال چار، مربوط به سطح سوم پيشميری است؟ 2-9کودکان و نوجوانان 

 آموزش به والدین برای انتخاب مواد غذایی سالم برای كودكان الف(
 03مساوی یا باالتر از  BMIغربالگری كودكان و نوجوانان چاق با  ب(
 عنوان بخشی از بررسی و شناخت ساليانههآناليز منحنی قد و وزن كودكان ب ج(
 همکاری با مدارس برای بهبود كيفيت غذای تهيه شده در مدارس د(

 شود؟می وری گروبکدام ويژگی اعضاء، باعث افزايش همبستمی و بارب ـ 80
 تعارض بين اهداف گروهی الف(
  ناهمگن بودن اعضای گروه ب(
 جذابيت اهداف گروه برای رهبر ج(
 سازگاری اهداف فردی و گروهی د(

پرسـتار سالمت جامعه برای فردی که دچار گزش با سگ شدب است به طور همزمان واکسم و ايمونوگلوبوليم هاری   ـ 85
 کند؟کند. به ترتيب کدام نوع ايمنی را تحريک میتزريق می

 غيرفعال اكتسابی - فعال ذاتی الف(
 فعال ذاتی - فعال اكتسابی ب(
 فعال اكتسابی - فعال اكتسابیغير ج(
 فعال اكتسابیغير - فعال اكتسابی د(

 باشد.می ........... آن آب ،داشته باشد گرم کربنات کلسيم وجودميلی 91چنانچه در يک ليتر آب  ـ 86
 تسخ د( متوسط ج( نسبتا سخت ب( سبک الف(
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 باشد؟می کدام جمله در مورد واکسم صحيح ـ 87
 ترین واكسن در مقابل نور است.حساس DTP الف(
 ترین واكسن در مقابل حرارت است.حساس OPV ب(
 باكتری كشته شده است. BCGماهيت واكسن  ج(
 ی ضعيف شده است.ویروس زنده IPVماهيت واكسن  د(

 شود؟می نوبت سوم واکسم فلج اطفال خوراکی در چند ماهمی تجويز ـ 88
 هجده د( شش ج( چهار ب( دو الف(

 هايی بايد تزريق شود؟مرکز سالمت چه واکسمسازی به ساله بدون سابقه ايمم 9کودکی  در اوليم مراجعه ـ 89
 BCG, OPV, IPV, Hep B   الف(

 BCG, OPV, DT, Hep B ب(
 DT, BCG, IPV, Hep B ج(
 DT, OPV, IPV, Hep B د(

ــتی ادغام يافته »عبـارت   ـ 91 برای همه  «پيش از گاوارب تا گور»ی پيميری، درمانی و ارتقايی از تـدارک خدمات باداش
 ه مراقبت باداشتی است؟امبيم کدام روش ارا «ساکنيم يک جامعه معيم

 (Comprehensive Health Care)مراقبت بهداشتی جامع  الف(

 (Basic Health Services)خدمات بهداشتی اساسی  ب(
 (Primary Health Care)های بهداشتی اوليه مراقبت ج(
 (Health Planning)ریزی بهداشتی برنامه د(

جات مشارکت پرستاران در استفادب از وسايل محافظت  «اعتقاد باداشتی»پرسـتار سالمت جامعه قصد استفادب از مدل   ـ 90
 تواند مطرح باشد؟می Perceived Susceptibilityرا دارد. کدام گزينه به عنوان  COVID-19فردی در اپيدمی 

 دسترسی به دانش روز الف(
 احتمال باالی ابتال به بيماری ب(
 دسترسی به وسایل محافظت فردی ج(
 آگاهی از روش استفاده د(

ــيل، پردازش و درک کند تا امكان  می کـه فرد ای درجـه »تعريف  ـ 92 ــتی پايه را تحص توانـد اطالعات و خدمات باداش
 باشد؟می ی چه مفاومینشان دهندب «گيری باداشتی مناسبی را داشته باشدتصميم
 Social Ability د( Decision Making ج( Health Equality ب( Health Literacy الف(

 برای بررسی نقش محيط در رشد و نمو کودکان کدام ابزار کارايی بيشتری دارد؟ ـ 93
 Eco map د( HOME ج( Genogram ب( APGAR الف(

 ؟شودمی برای مديريت فامالب يک شار بزرگ کدام روش توصيه ـ 90
 تصفيه زیستی با لجن فعال الف(
 ایپاالیش قطره ب(
 تصفيه شيميایی ج(
 استفاده از سپتيک تانک د(

 رود؟می کاره برای مبارزب با کدام بيماری ب DOTSراهبرد  ـ 95
 سرفهسياه  د( لس ج( زكزا ب( کسرخ الف(
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از موارد  يککدامدهد، می آموزش ،در يک مرکز باداشت، پرستار مسئول آموزش مادران در مورد اثرات آلودگی هوا ـ 96
 کند؟می است که پرستار در مورد اثرات آن بر سالمتی کودکان تاکيد بيشتریای زير از جمله خطرات بالقوب

 قارچی و همچنين سياه زخم هایابتال به انواع بيماری الف(
  دنبال آن مشکالت ذهنی كودكانه اختالل در یادگيری و رشد ذهنی و ب ب(
 مچش عدسی اختالالت انواع و مشکالت بينایی مانند گلوكوم ج(
 مسموميت با فلزات سنگين و كادميوم و سرب د(

 پرستاریروان

 کدام يک در مورد استرس صحيح است؟ ـ 97
 نامند.می شناختی، پاسخ اصلی استرس را انطباق )سازش(از نظر زیست الف(
 افراد تحت فشارهای متفاوت قرار دارند، اما استرس و پاسخ به آن فردی است. ب(
 دهند.می العمل مشابهی نشانافراد تحت فشارهای یکسان، عکس ج(
 نشانه عدم سازگاری با استرس است.نفرین، نوراپی -نفرین هموستاز برای جبران ترشح اپی د(

از موارد زير مستقيما روی مفاوم از خود بيمار  يککدامله، پرستار بايد درک کند که سـا  87هنمام مراقبت از بيمار  ـ 98
 تاثير دارد؟

 كننده مراقبتنگرش و رفتار وابستگان ارائه الف(
 یبهداشت تمراقب تيم و پرستار مراقبتی رفتارهای ب(
 سطح تحصيالت، وضعيت اقتصادی و شرایط زندگی ج(
 تطابق با تغيير نقش، از دست دادن عزیز و انرژی جسمی د(

  عنوان عامل .... است.هشكست در کنكور ب شود،می فردی پس از شكست در کنكور دچار اختالل افسردگی اساسی ـ 99
  مساعد كننده د(  تداوم دهنده ج(  آشکار كننده ب( زمينه ساز الف(

کدام يک از اختالالت زير از طبقه اختالالت امطرابی  -DSM5- طبق راهنمای تشـخيصـی و آماری ويرايش پنجم   ـ 011
 خارد شدب است؟

 (Generalized Anxiety Disorder)اختالل اضطراب منتشر  الف(

 (Panic Disorder) هراس اختالل ب(
 (Obsessive-Compulsive Disorder)جبری  -اختالل وسواسی ج(
 (Phobia)فوبيا  د(

 ؟تجربمی و مانعی برای ارتباط استای، بیاز اظاارات پرستار در رابطه با بيمار افسردب نشان دهندب تفكر کليشه يککدام ـ 010
 .تاس متفاوت معمول ناراحتی با و باشدمی تغيير جهت بيمار كنترل از فراتر خلقی اختالل الف(
 .كنند كه با عاطفه آشکار آنها ناسازگار استبيماران گاهی از خلقی صحبت می ب(
 .بيماران با داشتن تفکر مثبت و مشغول زندگی شدن فرصتی برای افسرده شدن نخواهند داشت ج(
 .درگير شدن با تعامالت اجتماعی كمک كننده است د(

 باشد.می ..... استراتژی درمان اختالالت شخصيت، ترکيبی از ـ 012
 دارو درمانی و شناخت درمانی، رفتار درمانی الف(
 دارو درمانی و فرد درمانی، گروه درمانی ب(
 شناخت درمانی و های اجتماعی، گروه درمانیآموزش مهارت ج(
 فرد درمانی و اجتماعیهای موزش مهارتآافرایش اعتماد به نفس،  د(
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ير از عبارات ز يککدامکند، بيان می در هنمام برقراری ارتباط با بيماری که از پذيرش اقدامات مراقبتی شما امتناع ـ 013
 مناسب است؟

 كنه؟ مراقبت شما از دیگری پرستار مایلی چيه؟ مشکلت الف(
 توانم بکنم؟می خواهم به شما كمک كنم. چه كاریمی من ب(
 ميدونی اینها دستور پزشکه و اگر انجام نشه خيلی بد ميشه؟ ج(
 كنی؟می چرا منو دوست نداری؟ چرا تو كار من ایجاد اختالل د(

 باشد؟می شامل کدام مورد PTSDمداخالت پرستاری در بيمار دچار استرس پس از سانحه  ـ 010
 كمک به كاهش اضطراب و كمک به بهبود وضعيت خوابیه، ذارتقای وضعيت تغ الف(
 بخوا وضعيت بهبود و مددجو امنيت ارتقای بنفس، اعتماد افزایش كاهش اضطراب، كمک به ب(
 بهبود وضعيت خواب و كمک به مددجو جهت مقابله با استرس و هيجانات، كاهش اضطراب ج(
 كمک به مددجو جهت مقابله با استرس و هيجانات و نفس، ارتقای امنيت مددجوه كمک به افزایش اعتماد ب د(

 شود.می تخريب عملكرد در آگاهی، درک محيط، هويت و حافظه در ...... ديدب ـ 015
 اختالل افسردگی د( اختالل خلقی ج( ایاختالل تجزیه ب( اختالت تبدیلی الف(

 ذارد؟گمیبيشتری  تاثير روانی بيمار با مصاحبه هنمام در پرستاری فرايند بررسی و شناختکدام مورد، بر روی مرحله  ـ 016
 ربيما بصيرت و شناختی وضعيت الف(
 وضعيت خلقی و عاطفی بيمار ب(
 وضعيت هوشی و هيجانی بيمار ج(
  وضعيت توجه و تمركز بيمار د(

 ؟است کدام (self-help group)تعريف گروب خوديار  ـ 017
 كنند.می به همدیگر كمک راند، و با هدایت درمانگاعضای گروهی كه بيماری مشترک داشته الف(
 كنند.می اعضای گروه غير رسمی هستند كه تجربيات مشترک خود را مبادله و به هم كمک ب(
 كنند.می اعضای یک گروه رسمی كه درد و هدف مشترک داشته و به همدیگر كمک ج(
 شود.می نها كمکآاعضای گروه دارای مشکل و عالئم مشترک كه توسط درمانگر به  د(

 گذارند.می ....... اثر خود را تيک معموال باسايكوداروهای آنتی ـ 018
 افزایش دوپامين و سروتونين د( افزایش دوپامين ج( مهار سروتونين ب( مهار دوپامين الف(

 باشد؟می سايكوتيکنتیآاز عالام زير جزء عوارض اکسترا پيراميدال داروهای  يککدام ـ 019
  اكاتزیا د( احتباس ادراری ج( تاری دید ب( تیبوس الف(

 از حاالت زير وجود دارد؟ يککدامدر اختالل دوقطبی نوع يک،  ـ 001
  متناوب بطور مانيا و حاالت افسردگی الف(
 حالت مانيا با حداقل یک دوره افسردگی ب(
 حالت افسردگی حداقل با یک دوره مانيا ج(
 حالت افسردگی و مانيا بطور ثابت د(

 .... است. Child Abuse استفادب سوء اوليم نكته در مراقبت از کودکان دچار ـ 000
 بررسی و مصاحبه با والدین جهت تشخيص الف(
 بررسی وضعيت روانی اجتماعی كودک ب(
 مصاحبه با خود كودک بدون حضور والدین ج(
  تامين امنيت و رفاه كودک د(
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 تئوری پياژب بر رشد و تكامل ...... متمرکز است. ـ 002
 یجنس د( اجتماعی ج( روانی ب( یشناخت الف(

 ؟شودمی تر استفادبدارويی زير در بيماران اسكيزوفرنيک متداولهای غير از درمان يککدام ـ 003
 شناخت درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی فردی الف(
 رفتار درمانی، روان درمانی گروهی، شناخت درمانی ب(
 روان درمانی فردی، روان درمانی گروهی، خانواده درمانی ج(
 گروه درمانیهای اجتماعی، رفتار درمانی، موزش مهارتآ د(

 از اختالالت موثر است؟ يککدامدر  (GABA)نرو ترانسميتر )ميانجی عصبی( گابا  ـ 000
 اختالل شخصيت د( اختالل اضطرابی ج( اختالل اسکيزوفرنيا ب( اختالل افسردگی الف(

 شود؟می از مواد مخدر زير ديدب يککدامميوزيس، کاهش سطح هوشياری و دپرسيون تنفسی در مسموميت با  ـ 005
  حشيش و مشتقات آن د( الکل و مشتقات آن ج( تركيبات آمفتامينی ب( تركيبات تریاک الف(

 شود.می افكار و هذيان بزرگ منشی در ...... ديدب ـ 006
 ختالل شخصيت خودشيفته، اسکيزوفرنی پارانویيدمانيا، ا الف(
 اختالل شخصيت خودشيفته، افسردگی، وسواس ب(
 وسواس، شخصيت ضد اجتماعی، اسکيزوفرنی پارانویيد ج(
 مانيا، شخصيت ضداجتماعی، وسواس د(

م اي»گويد می تيم بسـكتبال مدرسه، پسـر جوان کوتاب قدی که در حيم مصـاحبه، پس از شـكايت از راب نيافتم به     ـ 007
 را دفاعی مكانيسم کدام ،«هستم مدرسه مسـئوليم  تشـويق  مورد و آموز رتبه دوممشـكلی نيسـت زيرا مم دانش  

 نمودب است؟ استفادب
  (Denial)انکار  الف(

  (Transference)انتقال  ب(

  (Sublimation)گرایی به ج(

 (Compensation)جبران  د(

 مداخالت پرستاری موثر در اختالل وسواس و اجبار کدام است؟ ـ 008
 درمانیدرمانی، رفتاردرمانی، دارورتباطا الف(
 موزش مددجو و خانوادهآتراپی، درمانی، ریالكسيشنرفتار ب(
 درمانیدرمانی، رفتاردرمانی، داروناختش ج(
 خانوادهدرمانی، آموزش مددجو و درمانی، شناختارتباط د(

ادب استفهای جدی و سخت جسمی، از نشانههای وابسـتمی بيش از حد به ديمران در برخی بيماران مبتال به بيماری  ـ 009
 از کدام مكانيسم دفاعی است؟

 جاییجابه د( واالیش ج( جبران ب( بازگشت الف(

 باشد.می .......... درمانی شكلی ازوادبخان ـ 021
 شوند.می صورت گروهی با هم درمانهدرمانی است كه اعضای خانواده بگروه الف(
 شوند.تک درمان می به تک صورتهب درمانی است كه همه اعضای خانوادهگروه ب(
  .شودمی درمان فقط بيمار فرد ولی شركت، جلسات در خانواده اعضای همه كه است درمانیروان ج(
  كنند.انواده در درمان بيمار مشاركت میدرمانی است كه همه اعضای خروان 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 
It seems unlikely to achieve the dream that some clinicians had in the middle of the 20th century about the 

future eradication of most common infectious diseases from humanity. Recent experience with the emergence 

of totally new infectious diseases (AIDS, SARS, etc.), and the epidemiological trends of antibiotics resistance, 

indicate that we will continue to move in the opposite direction, towards an environment with an ever growing 

number of new infectious diseases and of more common bacteria which develop resistance to antibiotic, and 

of bacteria which continue to migrate from the hospital setting to the community. The result could be even 

higher morbidity, higher mortality, higher costs, and the potential for the rapid spread of these bacteria, and 

overall a decreasing number of useful antimicrobial agents to combat the infections they cause. 

It is important to gain a good understanding of the molecular basis for the development of resistance because 

it allows us to develop new approaches to manage the infections caused by these bacteria and to create new 

strategies for the development of new treatments against these bacteria. 

 .The first paragraph is mainly about the ......... infectious diseases  ـ 121

a)   insufficiency of efforts to defeat 

b)   efficacy of steps followed against  

c)   ease of removing  

d)   existing epidemiology of 

 .The text ......... to defeat the infectious diseases  ـ 122

a)   opposes recent methods 

b)   provides a definite solution  

c)   is doubtful about future attempts 

d)   considers ongoing new efforts 

 . ......... The appearance of new infectious diseases indicates potential risks caused by  ـ 123

a)   microorganism resistance against antibiotics 

b)   human coexistence with antibiotics 

c)   infections initiated by antimicrobial agents 

d)   inactive bacteria and microorganisms in hospitals 

 .The writer is ......... the eradication of the common infectious diseases  ـ 124

a)   optimistic about  

b)   indifferent to  

c)   biased toward  

d)   uncertain about 

 . ......... The underlined phrase opposite direction refers to all of the following, EXCEPT the  ـ 125

a)   enhancement in the emergence of new infections 

b)   development of antibiotic resistance 

c)   understanding infectious agents entirely 

d)   failure in fully eradicating infectious diseases 
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Passage 2 
 

One of the biggest challenges for hospitals today is the availability of a strong, capable, and motivated 

workforce. Hospitals are 'people-driven' and their primary expenses are labor costs. As in many developed and 

developing countries, many hospitals in Middle Eastern countries have come to realize that the most important 

asset to their organization, besides physical capital and consumables, is their health human resources, without 

which they cannot properly function. At the system level, evidence indicates a strong link between the 

availability of healthcare providers and population health outcomes. Poor work environments and the absence 

of sound recruitment and retention practices are some of the key health human resources challenges that are 

facing many Middle Eastern hospitals. These obstacles have resulted in growing staff shortages, attrition and 

early retirement, poor staff satisfaction, high turnover, and emigration. These are the consequences of poor 

managerial and planning capacity in the area of health human resources, and lack of recruitment and retention 

strategies.  

  . ......... The employment of skilled and enthusiastic personnel  ـ 126

a)   is a challenge in developed and developing countries  

b)   has already been resolved in developed countries 

c)   is limited to the Middle Eastern countries  

d)   has limited financial costs 

 . ......... ,According to the passage  ـ 127

a)   lots of people are encouraged to work in hospitals 

b)   people are regarded as the great challenges for hospitals  

c)   the hospital costs are mainly devoted to the personnel 

d)   there is an abundance of motivated workforce in hospitals 

 . ......... Hospitals in many countries, like the Middle Eastern countries  ـ 128

a)   are not significant assets to their countries 

b)   fail to work properly without their physical asset 

c)   have linked health care providers to people  

d)   consider human resources as a major asset 

 Inefficient work places and the lack of strong employment practices are ......... in the Middle  ـ 129

Eastern hospitals. 

a)   considered as barriers  

b)   set as missions in the  

c)   no longer observed 

d)   intentionally underestimated   

  . ......... Some medical staff may leave their hospitals and go abroad due to the  ـ 130

a)   great benefits of early retirement 

b)   poor retention strategies 

c)   growing number of personnel 

d)   presence of poor personnel   
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Passage 3 
 

Pain can be categorized according to several variables, including its duration (acute, convalescent, chronic), its 

pathophysiologic mechanisms (physiologic, nociceptive, neuropathic), and its clinical context (e.g., 

postsurgical, malignancy related, neuropathic, degenerative). Acute pain follows traumatic tissue injuries and 

is generally limited in duration, and is associated with temporal reductions in intensity. Acute pain might be 

mild and last just a moment, or it might be severe and last for weeks or months. Unlike chronic pain, acute pain 

does not last longer than six months, and it disappears when the underlying cause of pain has been treated or 

has healed. Chronic pain may be defined as discomfort persisting 3-6 months beyond the expected period of 

healing. In some chronic pain conditions, symptomatology, underlying disease status, and other factors may 

be of greater clinical importance than definitions based on the duration of discomfort. 

 

  . ......... Categorization of pain is based on all of the following factors, EXCEPT the  ـ 131

a)   pathophysiology that pain follows  

b)   traumatic tissue injury that pain causes 

c)   length of time that pain takes   

d)   clinical circumstances under which pain appears 

  . ......... Acute pain  ـ 132

a)   continues even after the cause of pain is removed 

b)   gets more and more intense over time  

c)   continues in most cases of discomfort 

d)   is hardly a long lasting symptom  

 . ......... Chronic pain is  ـ 133

a)   severe or mild based on the duration of its symptoms 

b)   a subcategory of pain based on its clinical context 

c)   a discomfort that rarely heals in the expected period 

d)   limited in duration and comes after serious injuries 

 ?What is the best topic for this paragraph  ـ 134

a)   Classification of chronic pain 

b)   Etiology of acute pain 

c)   Common features of acute pain  

d)   Acute pain versus chronic pain 

 ......... It is stated that sometimes definitions rooted in the length of pain for chronic discomforts are  ـ 135

the underlying disease status.  

a)   more important than 

b)   of less significance compared to 

c)   reportedly comparable to 

d)   originally rooted in  
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Passage 4 
 

It is recognized that for people to be motivated to use health knowledge, it must be presented to them in a 

comprehensible and acceptable manner. Their basic emotional needs and wants; their cultural attitudes; beliefs 

and prejudices; their fears, ambitions, jealousies, determinations, pride and malice; or any combination of these 

must all be taken into consideration. Rosenstock and colleagues summarized the problem well: “It is known 

that human behavior is determined more by one’s belief about reality than by reality itself. People vary 

markedly in their interpretations of reality.” As a consequence, it has been pointed out that effective health 

education can be achieved only by linking what is taught to the endogenous motivation of the individual or 

group addressed. 

 The writer considers ......... as a requirement for the people to implement their knowledge about  ـ 136

health. 

a)   susceptibility  

b)   comprehensibility 

c)   comparability 

d)   sustainability  

 Attention to ......... is viewed as the requirement for the proper application of health knowledge by  ـ 137

people. 

a)   cultures, feelings and attitudes  

b)   unique experience  

c)   educational background 

d)   all lifestyle differences  

 . ......... Some scholars believe that the major determinant of peoples’ behavior is  ـ 138

a)   their interpretation of reality 

b)   the implementation of reality 

c)   the true sense of reality  

d)   their health education  

 . ......... The underlined word endogenous in the last sentence is closest in meaning to  ـ 139 

a)   external 

b)   inhibited 

c)   internal 

d)   determined  

 . ......... The passage concludes that  ـ 140

a)   health education has failed to be used by people in the society 

b)   health education is useful if it is associated with people’s motivation 

c)   peoples’ combinations or groups must be taken into consideration 

d)   human behavior has nothing to do with the existing reality 
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Part two: Vocabulary 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Recent medical advances have caused a ......... drop in mortality rates among children, with a  ـ 141

limited number of deaths. 

a)   limited b)   radical c)   trivial d)   slight 

  .Once an infection ......... , older adults experience more disease and death than younger individuals ـ 142 

a)   occurs  b)   repairs  c)   subsides  d)   expires 

 If you want to stay mentally sharp and physically healthy, it is good to ......... a diet that is balanced  ـ143

in terms of its fat. 

a)   prevent   b)   avoid c)   object to     d)   commit to 

 The researchers cut the calories the subjects used to take in by half to examine the effect of food  ـ144

......... on their metabolism.   

a)   deprivation b)   confrontation c)   contamination d)   supplementation  

 Cognitive behavior therapy offers certain techniques which parents can use to ......... their  ـ145

children’s unwanted behaviors.  

a)   aggregate b)   constrain c)   advocate d)   instigate 

 Unreliable health information on social media will distract public ......... from first-hand scientific  ـ146

health reports. 

a)   bias  b)   decline c)   attention d)   discomfort 

 All the information clients provide to counsellors is normally kept hidden from other people and  ـ147

treated as strictly ......... . 

a)   confidential b)   reciprocal c)   provisional d)   longitudinal 

 .By following an effective smoking ......... plan, smokers can stop smoking sooner  ـ148

a)   circulation b)   adaptation  c)   compulsion  d)   cessation 

 An effective treatment to the Covid-19 infection can be achieved only through a strict ......... the  ـ149

dosage of drugs prescribed by the doctor.   

a)   adherence to b)   alteration of c)   fluctuation of  d)   conversion to 

 A top health authority said that a factor contributing to the patient pile-up during the pandemic  ـ150

peak was the staff ......... . 

a)   participation b)   shortfall c)   abundance d)   assistance 
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  .Researchers attributed the ......... of the disease to the appearance of some new fatal genes  ـ151

a)   incompetence b)   ineffectiveness c)   severity d)   harmlessness 

 Seizures are accompanied by lack of consciousness with occasional ......... movements that are out  ـ152

of patient control.   

a)   involuntary b)   invaluable c)   organized d)   systematic 

 A recent study shows that in some societies people mistakenly consider left-handers ......... and  ـ153

clumsy.  

a)   bilateral  b)   awkward c)   superb  d)   flawless  

 .He ......... his own position after giving a successful lecture well appreciated by the personnel  ـ154

a)   condensed   b)   condemned  c)   concealed  d)   consolidated 

  .A scientific theory will not continue for a long time if its assumptions are not ......... by facts  ـ155

a)   spoiled    b)   opposed c)   approved      d)   contradicted 

 Health information technology is ......... by the use of new and advanced technology in health care  ـ156

domain.  

a)   abandoned b)   characterized c)   impaired d)   exacerbated  

 . ......... The doctor believed that the patient should be hospitalized if the respiratory symptoms  ـ157

a)   declined b)   terminated c)   persisted d)   subsided 

 ......... Under the Corona virus condition, people with fever are more likely to refer to a hospital to  ـ158

the reason.  

a)   inspect   b)   ingest     c)   sustain      d)   prolong 

 . ......... Injection and inhalation are two different ways of drug  ـ159

a)   contamination b)   dispersion c)   interaction d)   administration 

 One important nursing procedure is the vital signs ......... which is normally performed after  ـ160

physical examination. 

a)   assessment b)   avoidance c)   underestimation d)   cessation 

 موفق باشید
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