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 اصول توانبخشی

 از افراد زیر در مرحله توانبخشی نیازمند خدمات گفتاردرمانی هستند؟ یککدام ـ 0
 فرد مبتال به سکته مغزی الف(
 فرد مبتال به ضایعه نخاعی ب(
 دیستروفی عضالنیفرد مبتال به  ج(

  افراد سالمند د(

 آورد؟وجود میهرایط اجتماعی انحراف را بدر آنومی اجتماعی، کدام ش ـ 2
 دهند.می هایی است که رفتار نابهنجار بارز در جامعه نشانیادگیری رفتار اجتماعی از گروه الف(
 قبال کمبودهای اقتصادی در جامعه است.ها در های اجتماعی در برابر واکنشالعملعکس ب(
 یا هر دو. هاآنپذیرفته شده فرهنگی یا وسایل دسترسی به های محدودیت در حصول به هدف ج(

 وجود آمدن اعتیاد و فقر در جامعه.هها و باز بین رفتن و فقدان اجماع در هنجارها و ارزش د(

 شود؟می اجتماعی مطرحهای ری از آسیبکدام مورد در سطح دوم پیشگی ـ 3
 جلوگیری از شدت یافتن آسیب اجتماعی الف(
 تشخیص زودرس آسیب اجتماعی ب(
 اجتماعی در خانوادههای کاستن از تنش ج(
 زندگی به کل افرادهای آموزش مهارت د(

 دارند، کدام روش بازتوانی موثرتر است؟برای معتادان تزریقی و افرادی که مکرر بازگشت به اعتیاد  ـ 0
 درمان پرهیز و ایمان مدار الف(
 انجمن معتادان گمنام ب(
 مراکز اجتماع درمان مدار ج(
 درمان نگهدارنده با متادون د(

 شناختی کدامند؟دختران فراری از دیدگاه روان ـ 5
 .اندح دادهیرا ترج دوشیهو خانه ب توجهی شدهبی هاآنبه  دختران نوجوانی که عقیده دارند در خانواده الف(
 اند.گسیختگی خانواده، از شهر خود فرار کردهدختران نوجوانی که به دلیل آشفتگی و ازهم ب(
 اند.دلیل ترک کردهشهر زندگی خود را بی ،منزلبه زگشت ساله که بدون قصد با 02تا  51دختران  ج(
 کنند.می ساله که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و روانی از منزل فرار 51تا  52دختران  د(

 نقش اصلی برای هماهنگی بین فرد دارای معلولیت، خانواده و اعضای تیم در مرحله ترخیص بر عهده کیست؟ ـ 6
  مدیر توانبخشی الف(
  پرستار توانبخشی ب(
  مددکار اجتماعی ج(
 پزشک تیم د(

 نـو   کدام کنند،می مجزا همزمان تحصیلهای آموزان دارای معلولیت و عادی در یک مدرسه و در کالسوقتی دانش ـ 7

 ؟است داده رخ تلفیق
 مکانی د( اجتماعی ج( عملکردی ب( ایبرنامه الف(
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تجهیزات با شرایط جسمانی افراد معلول، جزء کدام روش و جنبه آالت و سازی فضای کارگاه و انطباق ماشینمناسب ـ 8

 باشد؟می ایکاهش موانع توانبخشی حرفه
 آموزشی و جنبه تشویقیهای مکانیزم الف(
 قانونی و جنبه تشویقیهای مکانیزم ب(
 آموزشی و جنبه الزامیهای مکانیزم ج(

 قانونی و جنبه الزامیهای مکانیزم د(

 کند؟می استفاده «افراد ناتوان شده به وسیله محیط»کدام مدل ناتوانی از اصطالح  ـ 9
 مدل پزشکی د( مدل اجتماعی ج( مدل توانبخشی ب( کنندهمدل مصرف الف(

 از افراد زیر مسئولیت دارند؟ یککدامحرکتی افراد نابینا، های برای توسعه مهارت ـ 01
 بدنیمربی تربیت الف(
 متخصص ارتز و پروتز ب(
 کاردرمانگر ج(
 فیزیوتراپیست د(

 گیرد؟می در کدام مولفه ماتریکس قرارها ، فعالیت توسعه مهارتCBRدر ماتریکس  ـ 00
 مولفه توانمندسازی الف(
 مولفه معاش ب(
 مولفه اجتماعی ج(

 مولفه آموزش د(

 گیرد؟می کدام مورد مد نظر قرار ،برای تشخیص افسردگی اساسی DSM-IVبراساس راهنمای تشخیصی  ـ 02
 طور متناوب در هر روز.وجود خلق افسرده و سرخوش به الف(
 گیری تقریبا همه روزه.کاهش توانایی و تمرکز در تصمیم ب(
 سالگی و اما تفاوتی در جنسیت ندارد. 12تا  51سن بین  ج(
 ک چیزی بیرون از ذهن که وجود خارجی واقعی ندارد.ادرا د(

 مفیدترین و موثرترین عصا برای نابینایان کدام مورد است؟ ـ 03
  عصای سنسوردار الف(
  عصای کوتاه ب(

  عصای سفید ج(
 عصای بلند د(

 گیرد؟می معلولیت قرار فرد دارای معلولیت ناشنوایی سخت شنوا، در کدام طبقه ـ 00
 اجتماعی د( جسمی ج( روانی ب( ذهنی الف(

 از موارد زیر درست است؟ یککدامدر زمینه اهداف توانبخشی مبتنی برجامعه،  ـ 05
 انتقال اطالعات مفید و مناسب به افراد دارای معلولیت الف(
 جامعهبرداری مناسب از نظام و ساختار موجود در بهره ب(
 برداری مناسب از نظام خانواده و فرد دارای معلولیتبهره ج(
 ساده و مناسبهای وریاطراحی برنامه بر مبنای فن د(
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 شود؟می می بیشتر ممکن است دیدهئوجود آید، چه عالهدر ساقه مغزی بها در صورتی که پالک MSدر بیمار  ـ 06
  دنلرزش در هنگام صحبت کر الف(
 اختالل در بلع، استشمام و گفتار ب(
 اختالل در حس و کنترل ادرار ج(
 اختالل حسی حرکتی اندام ها د(

 ناپذیر فرآیند توانبخشی است؟جزء تفکیک ،ام نو  خدمات توانبخشیسازی در کدعادی ـ 07
 ایتوانبخشی فرا موسسه الف(
 توانبخشی مبتنی بر مراکز ب(
 توانبخشی مبتنی بر جامعه ج(
 توانبخشی چند تخصصی د(

 ؟بینی میزان شیو  معلولیت کاربرد دارندیک از فاکتورهای زیر در پیشکدام ـ 08
 پیشگیری از معلولیت، بروز معلولیت در کودکان، امید به زندگی الف(
 های واگیردار، رشد تکنولوژی، کاهش موالیدبروز بیماری ب(
 واگیردار، رشد جمعیت، بهبود وضعیت تغذیه های غیربروز بیماری ج(
 پیشگیری از معلولیت، ترکیب سنی جمعیت، عامل محیط زیست د(

 باشد؟گروه سنی شترین درصد معلولیت متوسط و شدید، در کدام ، بی 2125در سال رود می انتظارها برآوردبر مبنای  ـ 09
 سال 51باالی  الف(
 سال 56تا  12 ب(
 سال 02تا  51 ج(
 سال 56تا  1 د(

نام در یک دوره زمانی مشخص آگهی عمومی، ثبت با انجام، تیافراد دارای معلولآوری اطالعات در کدام طریق جمع ـ 21

 گیرد؟می صورت
 روش سرشماری الف(
 آمارهای ثبتی مداوم ب(
 آمارهای ثبتی مقطعی ج(
 گیریروش نمونه د(

 در مشاوره شغلی افراد عادی و افراد دارای معلولیت، تفاوت عمده در کدام مورد است؟ ـ 20
 نگرش منفی جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت الف(
 محدود بودن انتخاب مشاغل برای افراد دارای معلولیت ب(
 جام کارعدم تمایل افراد دارای معلولیت برای ان ج(
 عزت نفس پائین و خودپنداره ضعیف افراد دارای معلولیت د(

 در مورد ویژگی پسیکوزها صحیح است؟ یککدام ـ 22
 علتش ممکن است هم کارکردی باشد هم عضوی. الف(

 کند.می اختالل نسبتا سبکی است که سازگاری فرد را دشوار ب(
 دچار مشکل است.انحرافی در قلمرو شخصیت فرد  ج(
 انقطاع از حالت عادی افراد است.نوعی امتداد بی د(
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 دهد، جمله درست را انتخاب کنید.می آموزی در تصادف یک پای خود را از دستدانش ـ 23
 شود.می معلولیت وی به صورت عدم توانایی برای راه رفتن ظاهر الف(
 شود.می از بازی فوتبال با دوستان ظاهر ناتوانی به شکل کنار گذاشتن وی ب(
 .شودمی ظاهر وی در نقص به صورت افسردگی ناشی از قطع عضو ج(
 .شودمی ظاهر ناتوانی وی به صورت عدم توانایی برای راه رفتن د(

کـدام   ،گفتار بلند مشـکل دارد شنوایی با اختالل درک زبان و گفتار، در مورد فردی که در شنیدن در رابطه بین کم ـ 20

 مورد صحیح است؟
 بل و گروه معلولیت شدیددسی 11تا  62شنوایی میزان کم الف(
 بل و گروه معلولیت متوسطدسی 02تا  11شنوایی میزان کم ب(
 بل و گروه معلولیت شدیددسی 02تا  11شنوایی میزان کم ج(
 معلولیت متوسطبل و گروه دسی 11تا  62شنوایی میزان کم د(

 در مورد فرد دیربینا کدام مورد صحیح است؟ ـ 25
 است. 022روی  02قدرت دید وی در چشم بدتر، برابر با  الف(
 است. 022روی  02قدرت دید وی در چشم بهتر، برابر با  ب(
 کمتر است. 02روی  02قدرت دید وی در چشم بهتر، از  ج(
 بیشتر است. 02روی  02بهتر، از  قدرت دید وی در چشم د(

 از فلج مغزی، کدام مورد درست است؟ ناشی شده ایجاد ناتوانی زمینه در ـ 26
 درگیر هستند.ها در نوع دای پلژی، چهار اندام با غالبیت دست الف(
 شود.می دیده ،رونده هستندالالت حرکتی که به مرور زمان پیشاخت ب(
 شوند.می دیده ،رونده نیستندحرکتی که به مرور زمان پیش اختالالت ج(
 چهار اندام با غالبیت پاها درگیر هستند. پلژی، کوادری نوع در د(

 ند؟ادر افراد دارای ضایعه نخاعی مراحل دوره روانی به ترتیب از راست به چپ کدام ـ 27
 افسردگی، انکار، سازگاری الف(
 افسردگی، سازگاریانکار،  ب(
 افسردگی، سازگاری، انکار ج(
 انکار، سازگاری، افسردگی د(

 صحیح است؟ CPکدام مورد در زمینه کودکان  ـ 28
 شود.می در آتاکسی انقباض دائمی عضالنی عضالت غیرارادی دیده الف(
 .شودمی دیدهها در آتتوز حرکات غیرارادی کند و مکرر در اندام ب(
 .بیشتر استها در دای پلژی چهار اندام درگیرند اما درگیری دست ج(
 در کوادری پلژی چهار اندام درگیرند اما درگیری پاها بیشتر است. د(

 کدام جمله درست است؟ ـ 29
 روند.می پروتزها برای جلوگیری از بدشکلی یا تصحیح وضعیت اندام به کار الف(

 طبی از جمله پروتزهای خارجی برای استفاده معلوالن جسمی هستند. کفش و کفی ب(
 شود.می استفادهها برای درمان و توانبخشی فلج اطفال و فلج مغزی از انواع بریس ج(
 کنند.می شوند و عملکرد آن عضو را جبرانمی از دست رفتههای جایگزین اندامها ارتز د(
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 اجتماعی ناشنوایان است؟های دودیتکدام جزء مح ـ 31
 فقدان اعتماد به نفس، احترام به قوانین و مقررات، عدم پذیرش گفتار دیگران الف(
 مختلفهای احترام به قوانین و مقررات، زیاده خواهی، فراگیری مناسب حرفه ب(
 مسائل ذهنیتوجهی به قوانین، اشکال در فراگیری رکز بر یادگیری موضوعات عملی، بیتم ج(
 داشتن اعتماد به نفس، انتخاب دوست از بین ناشنوایان، بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی د(

 کید مدل پزشکی ناتوانی بر کدام مورد زیر است؟أت ـ 30
 الگوی بیماری و ناتوانی الف(
 کنندهمحیط ناتوان ب(
 تغییرات پاتولوژی و جسمی ج(

 مشارکت و نقص، محدودیت د(

 بررسی تعادل روانی و بینش بیمار نسبت به معلولیت جزء وظایف مددکار اجتماعی در کدام مرحله است؟ ـ 32
 مرحله درمان الف(
 مرحله برگشت به جامعه ب(

 مرحله ارزیابی ج(
 مرحله پیگیری د(

 ........... عبارت ناتوانی تکاملی ـ 33
 گیرد.می در توانبخشی سالمندی مورد استفاده قرار الف(
 .دارد تاکید مادرزادی اختالالت عمدتاً بر ب(
 ت حاد تاکید دارد.بیشتر از اختالالت مزمن، بر اختالال ج(
 سنی مورد استفاه است.های در توانبخشی همه طیف د(

 باشد؟می خانه نوباوگان برای کدام گروه ـ 30
 ساله 5تا  1سرپرست شده کودکان بی (الف
 ساله 50تا  1سرپرست شده کودکان بی ب(
 ساله 1تا  2کودکان بدسرپرست شده  ج(
 ساله 8تا  0فرزندان بدسرپرست شده  د(

 گروه همنوایان دارای کدام ویژگی است؟ ـ 35
 شوند.می کنند و به همین دلیل تنبیهمی از قوانین سرپیچی الف(
 کنند.می رفتارها کنند و مطابق با نقشاز قوانین سرپیچی نمی ب(
 شود.نمی هاآنشکنی ا کسی متوجه قانونکنند اممی شکنیقانون ج(

 اند.کنند که انگار چنین کردهمی اند اما طوری رفتارشکنی نکردهقانون د(

 افراد دارای معلولیت، کدام مورد زیر است؟ای از جمله موانع توانبخشی حرفه ـ 36
 گیرد.می تامین حق بیمه سهم کارفرمایی که فرد دارای معلولیت را به کار الف(

 فقدان یا کمبود قوانین برای الزام به استخدام افراد دارای معلولیت. ب(
 بهبود تدریجی وضعیت مادی و فرهنگی سطح زندگی افراد دارای معلولیت. ج(
 .شغل متناسب باهای نداشتن افراد دارای معلولیت به دریافت آموزش تمایل د(
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 مددکار اجتماعی در مرحله بازگشت فرد بازتوان شده به جامعه: ـ 37
 کند.می به طور متناوب سازگاری فرد بازتوان شده با محیط، خانواده و اجتماع را پیگیری الف(
 کند.می شناسم با درمان جسمی با مشارکت روانأاجتماعی توـ  اقدام به درمان روانی ب(
 کند.می شناس ارزیابیبه طور متناوب تعادل روانی و بینش فرد نسبت به معلولیت را با روان ج(
 کند.می ای شناساییای و غیربیمهوضعیت خانوادگی فرد را جهت استفاده از خدمات بیمه د(

 کند؟می د نقش مددکار اجتماعی در گروه توانبخشی اجتماعی را درست بیانکدام مور ـ 38
 کند.می وار معلولیت به فرد، او را به سمت درست هدایتاز طریق آموزش مستقیم پدیده فاجعه الف(
 کند.می از طریق آموزش غیرمستقیم فرد را با تراژدی معلولیت آشنا و به سمت دوری از معلولیت هدایت ب(
 کند.می اقدام هاآناز طرق آموزش غیرمستقیم به فرد و خانواده معلول، به تغییر و رفتار و نگرش  ج(
 کند.می ل، فرد را به سمت پذیرش اجباری معلولیت هدایتئاز طریق آموزش، مشاوره در مورد مسا د(

 شود؟می زیر انجاماز موارد  یککدامای رفهدر مرحله ارزشیابی و راهنمایی ح ـ 39
 هاآن فردی خصوصیات ای افراد دارای معلولیت با توجه بهآموزش حرفه الف(
 شغلی مناسب فرد با آگاهی از وضعیت بازار کارهای شناسایی فرصت ب(
 تامین امنیت حقوق کارفرمایان و تسهیل قانونی در جهت اشتغال فرد ج(
 جهت تسهیل اشتغال فردآشنا نمودن کارفرما با خصوصیات فرد در  د(

 در توانبخشی اجتماعی کدام مورد صحیح است؟ ـ 01
 های توانبخشی است.نمود کار فردی بیشتر از دیگر گروه الف(
 .هاآنکنند، نه برای می اعضای گروه با افراد معلول کار ب(
 نوعی فرآیند درمانی است تا فرآیند توانبخشی آموزشی. ج(
 بهبود و درمان فرد دارای مشکل روانی، اجتماعی است.هدف  د(

 ای است؟کدام مورد از اهداف توانبخشی حرفه ـ 00
 مختلف معلوالنهای برطرف کردن نیازهای آموزشی گروه الف(
 پرورش نیروهای مولد از بین افراد دارای معلولیت ب(
 افزایش عزت نفسارتقای روحیه فرد دارای معلولیت با  ج(
 ای افراد دارای معلولیتراهنمایی و ارزشیابی حرفه د(

 گیرند؟می جزء کدام دسته نیازها قرار هاآنانتظارات افراد معلول و خانواده  ـ 02
 برآورد شده د( ارزیابی شده ج( بیان شده ب( احساس شده الف(

 گیرد؟می قرار ICFبیا در کدام سطح انو در فرد دارای شکستگی تیمشکل در خم کردن ز ـ 03
 Participation Restriction الف(
 Activity Limitation ب(
 Functional Limitation ج(
 Strctural Impairment د(

  شود؟می بیشتری بندی قدیمی بر کدام مورد تاکیدنسبت به نسخه طبقه ICFدر نسخه اصالح شده   ـ 00
 تاکید بر نقص )اختالل(، فعالیت و مشارکت الف(
 تاکید بر محدودیت در عملکردها و ساختارها ب(
 ها و مشارکتتاکید بر محدودیت فعالیت ج(
 هاکننده ناتوانیتاکید بر عوامل محیطی ایجاد د(
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 اجتماعی است؟های فرد دارای معولیت در فعالیت آمیزیکدام مورد نشان دهنده ماهیت و میزان درهم ـ 05
 یکپارچگی د( توانمندسازی ج( خودکفایی ب( اشتغال الف(

، مربـو  بـه   «هر نو  ناهنجاری یا کمبود در ساختار یا کارکرد روانی، فیزیولوژیکی یا کالبدی را گویند»این تعریف  ـ 06

 از موارد زیر است؟ یککدام
 Disease د( Disability ج( Impairment ب( Handicap الف(

 کدام مورد صحیح است؟ ICFدر مورد ناتوانی در سیستم  ـ 07
 گردد.می ناشی از تعامل ساختار بدنی با مشارکت فرد تعیین الف(
 شود.می ناشی از تعامل ساختار و عملکرد بدنی با فعالیت تعیین ب(
 شود.می تعیینها ساختار بدن با فعالیتناشی از تعامل  ج(
 شود.می ناشی از تعامل کل فرد با عوامل محیطی تعیین د(

 ویژه کودکان: ICFبندی در سیستم طبقه  ـ 08
 کدهای حسگری، اهمیت یادگیری، سازگاری همانند کدهای بزرگساالن است. الف(
 ای تعریف نشده است.کلیدی ویژههای کودکان محیط ICFدر  ب(
 تغییرات کدها، در زمان، اثر تکاملی منتسب به تعامل کودک با محیط است. ج(
 تعداد کدها در کودکان به طور متوسط دو برابر تعداد کدهای بزرگساالن است. د(

 گرایی اخالق پزشکی است؟رویکرد اصولهای از موارد، جزء پایه یککدام ـ 09
 رسانی، عدم ضرررسانی، آگاهی ارتباطیخودمختاری، سود الف(
 آگاهی ارتباطی، سازگاری، پاسخ ،توجه اخالقی، فهم عادالنه ب(
 فهم عادالنه، خودمختاری، توجه اخالقی، عدم ضرررسانی ج(
 رسانی، عدالتخودمختاری، سودرسانی، عدم ضرر د(

 کدام مورد صحیح است؟ ICFدر  ـ 51
 شود.می ناتوانی بر اساس اتیولوژی متمایز الف(
 شودنمی ناتوانی بر اساس اتیولوژی متمایز ب(
 شود.می بندیناتوانی بر اساس عوامل فردی طبقه ج(
 شود.نمی بندیاتوانی بر اساس موانع محیطی طبقهن د(

 ای کدام مورد است؟مهمترین عنصر در ارزشیابی حرفه ـ 50
 ایآزمون حرفه د( سوابق شغلی فرد ج( توانایی باقیمانده ب( موقعیت خانوادگی الف(

 ؟گرددنمی کدگذاری ICFکدام مورد در  ـ 52
 هامشارکت د( هافعالیت ج( عوامل فردی ب( عوامل محیطی الف(

 گیرند؟می کننده قرارعوامل تسهیل ICFدر کدام کد  ـ 53
 s د( d ج( b ب( e الف(

 کدام مورد صحیح است؟ ICFدر  ـ 50
 شود که چه کسی طبیعی و چه کسی ناتوان است.می دیکته الف(
 دهد.می ارائهتعریفی برای عملکرد، ناتوانی و سالمت فرد  ب(
 دهد که برای مداخله بالینی کاربرد دارد.می هئیک نقطه برش ارا ج(
 دهد.می هئبندی مردم ارامالک و معیاری برای طبقه د(
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 شود؟ بین ظرفیت و اقدام تعریف Gapتواند بعنوان عامل می ICFکدام مورد در ارزیابی عملکرد در سیستم  ـ 55
 اثر فعالیت فرد د( اثر ساختار بدنی ج( اثر سایکولوژی ب( اثر محیط الف(

 شود؟می ارزیابی عملکرد یک فرد دارای ناتوانی در محیط منزلش جزء کدام مورد ارزیابی تعریف ـ 56
 Capacity الف(
 Performance ب(
 Functional ج(
 Community د(

 برای اشتغال افراد دارای معلولیت گسترش بیشتری یافته است؟ یککدامای زیر، آموزش حرفههای در بین روش ـ 57
 آموزش تلفیقی الف(
 آموزش استاد شاگردی ب(
 آموزش عادی ج(
 آموزش خاص د(

 در کدام مدل پرستاری توانبخشی، نقش مفهوم سازگاری در مدل، بنیادی است؟ ـ 58
 نیومن د( روی ج( راجرز ب( راپر الف(

 ای درست است؟کدام مورد در زمینه مراحل توانبخشی حرفه ـ 59
 پیگیری ای،ای، راهنمایی و ارزشیابی حرفهکاریابی و اشتغال، آموزش حرفه الف(
 پیگیری ای،کاریابی و اشتغال، راهنمایی و ارزشیابی حرفه ای،آموزش حرفه ب(
 کاریابی و اشتغال، پیگیری ای،آموزش حرفه ای،راهنمایی و ارزشیابی حرفه ج(
 کاریابی و اشتغال، پیگیری ای،راهنمایی و ارزشیابی حرفه ای،آموزش حرفه د(

 باشد؟می تره خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه مناسبئکدام مدل پرستاری توانبخشی در ارا ـ 61
 راجرزمدل  د( مدل راپر ج( مدل گوردن ب( مدل نیومن الف(

 تر است؟برای افرادی که دچار مشکالت پیچیده مزمن هستند، کدام مدل پرستاری توانبخشی مناسب ـ 60
 مدل مراقبت اولیه الف(
 مدل مدیریت موردی ب(
 مدل مبتنی بر مراقبت حاد ج(
 مدل مبتنی بر سیستم خانواده د(

  توانبخشی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟مراحل تشکیل تیم  ـ 62
 اجرای کار، طوفان، هنجار طلبی، شکل گرفتن الف(
 اجرای کار، هنجار طلبی، طوفان، شکل گرفتن ب(
 طوفان، هنجار طلبی، شکل گرفتن، اجرای کار ج(
 شکل گرفتن، طوفان، هنجار طلبی، اجرای کار د(

 سنجش استقالل عملکردی یا شاخص بارتل مبنای کدام مدل پرستاری توانبخشی است؟استفاده از ابزار  ـ 63
 مدل متمرکز بر مراقبت بهداشتی الف(
 مدل متمرکز بر معلولیت ب(
 مدل متمرکز بر ناتوانی ج(
 مدل متمرکز بر نیازهای مددجو د(
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 ذاتی بودن حسن و قبح امور دارد؟در کدام رویکرد فلسفی اخالق پزشکی، اعتقاد به  ـ 60
 گرامراقبت د( گرافضیلت ج( گراوظیفه ب( گرافایده الف(

برای یک بیمار اسکیزوفرنی که بخواهد مستقل زندگی کند، اما مهارت کافی برای زندگی نداشـته باشـد و آگـاهی     ـ 65

 تواند رخ دهد؟می بخشی این فردکافی از خطرات ندارد، کدام مشکل اخالق زیستی در توان
 تضاد بین سودرسانی و عدالت الف(
 تضاد بین احترام به استقالل و خودمختاری ب(

 تضاد بین عدالت و خودمختاری ج(
 تضاد بین احترام به استقالل و عدالت د(

 به یک اختال  اجباری تبدیل کند؟تواند تلفیق را به جای یکپارچگی واقعی می عدم توجه به کدام عامل، ـ 66
 کارگیری تغییرات ساختاری در محیط اجتماعهضرورت ب الف(
 ضرورت حقوق برابر بین جامعه و فرد معلول در تلفیق ب(

 کارگیری برنامه بازتوانی برای فرد معلولهضرورت ب ج(
 برابر از جهت فیزیکیهای ضرورت فراهم نمودن فرصت د(

 باشد؟می حمایت شدههای از ویژگی کارگاه یککدام ـ 67
 .زمان آموزش محدود است الف(
 .آموزش بیشتر عملی است ب(
 .طبق استاندارد وزارت کار است ج(

 .ویژه معلولیت خفیف است د(

گـردد،  مـی  معلولیت اسـتفاده یابی به فرصت مساوی، مشارکت و پیشرفت افراد دارای دستهای مهمترین شاخص ـ 68

 ند؟اکدام
 استقالل، کیفیت زندگی و درآمد الف(
 استقالل، اشتغال و کسب درآمد ب(

 استقالل و سازی محیطمناسب ج(
 آموزش، اشتغال و کسب درآمد د(

 گردد؟می در کدام جنبه تلفیق، بر ایجاد عملکرد برابر با سایرین تاکید ـ 69
 جنبه پزشکی د( جنبه هنجاری ج( جنبه ساختاری ب( انتقالی جنبه الف(

 است؟ اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه ک از اصولیکدام ـ 71
 باید از نظام و ساختار موجود جامعه استفاده کرد. الف(

 باید در نگرش جامعه و رفتار مردم تغییر ایجاد کرد. ب(
 ا معلولین را افزایش داد.باید دانش افراد مرتبط ب ج(
 باید اطالعات مناسب را به معلولین انتقال داد. د(

 نقش بخش دولتی در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه چیست؟ ـ 70
 آموزش و حمایت روانی از معلولین الف(
 توسعه و استمرار برنامه توانبخشی ب(

 تخصصی به افرادهای دادن مهارت ج(
 ساده مورد نیازهای توزیع تکنولوژی د(
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 ه خدمات است؟ئکدام موارد اصول کلی ارا ،در توانبخشی مبتنی بر جامعه ـ 72
 خدمات در محیط طبیعی فرد ارائهاستفاده از تجهیزات ساده، مشارکت اعضای خانواده،  الف(
 از تجهیزات موجود در جامعهاستفاده از نیروی متخصص، مشارکت تیم تخصصی، استفاده  ب(
 استفاده از امکانات تخصصی، مشارکت اعضای خانواده، استفاده از تجهیزات موجود در جامعه ج(
 خدمات در منزل فرد دارای معلولیت ارائهاستفاده از تجهیزات ساده، مشارکت تیم تخصصی،  د(

 توان:می زان بروز معلولیتبرآورد نسبی می ارائهبرای کسب اطالعات و  ـ 73
  از میزان امید به زندگی افراد با و بدون معلولیت شدید استفاده کرد. الف(
 استفاده کرد. از میزان برآورد جهانی شیوع معلولیت شدید ب(
 دون معلولیت، استفاده کرد.باز میزان امید به زندگی  ج(
 استفاده کرد.از برآوردهای جمعیتی کشورهای در حال توسعه  د(

نفـر از ایـن افـراد     511نفر باشد و در طول سال  31111اگر میزان کل جمعیت سالمندان یک منطقه در ابتدای سال  ـ 70

 نفر چقدر است؟ 0111دچار نوعی ناتوانی شده باشند، میزان بروز ناتوانی در این گروه جمعیتی در هر 
 1/50 د( 12 ج( 0/55 ب( 52 الف(

 از اهداف کلی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه است؟ یککدام ـ 75
 خدمات توانبخشی به افراد. ارائهایجاد نظامی استوار برای  الف(
 ارتقای دانش افرادی که با افراد دارای معلولیت سروکار دارند. ب(
 توانبخشی.توسعه منابع خارج از دولت برای تزریق در خدمات  ج(
 ساده و مناسب پایه، برای معلولین.های گسترش تکنولوژی د(

 مدیریت

 از موارد زیر، زیربنای ساختاری تئوری اقتضایی را تشکیل داده است؟ یککدام  ـ 76
 شرایط نامطمئن - بازهای سیستم الف(
 شرایط محیطی - ناشناختههای سیستم ب(
 شرایط مطمئن - خودکارمکانیزم کنترل  ج(
  شرایط محیطی -سایبرنتیک های سیستم د(

نگ توانایی سیستم در انتقال، تعبیر و تفسیر اطالعات و ایجادکنترل خودکار، ابتدا در کـدام سـطح از   یاز نظر بولد ـ 77

 شود؟می سیستم ظاهر
 بازهای سیستم الف(
 سایبرنتیکهای سیستم ب(
 انسان ج(
 حیوان د(

 از عبارات زیر درست است؟ یککدام ـ 78
 شتری برخوردار است.یعوامل منطقی نسبت به عوامل احساسی و هیجانی از اهمیت ب ،معتقد بود در بازدهی تولید «التون مایو» الف(
 اعتقادی به جدایی اعضای دستگاه اداری از مالکیت سازمان یا وسایل تولید نداشت. «ماکس وبر» ب(
 کرد.می هایی برای بهبود تولید و افزایش کارایی در مدیریت جانبداریاز دنبال کردن تحقیق و تجربه به منظور یافتن راه «تیلور» ج(
مـالی و حسـابداری از اهمیـت زیـادی  ،شتن اطالعـات در امـور کـاریدا ،های باالتر مدیریتمعتقد بود که در رده «هنری فایول» د(

  برخوردار است.
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از  یـک کـدام ریزی و کنترل تولید و دستمزد تشویقی از اصول و مبانی برنامه زمان، استفاده از فنون مطالعه حرکت، ـ 79

 مدیریتی است؟های نظریه
 هاستمیس د( بروکراسی ج( ت علمییریمد ب( روابط انسانی الف(

 ،عملیاتی مربو  به عوامل اساسی موفقیـت سـازمان  های ستم کنترلی بین معیارهای مالی سنتی با شاخصیکدام س ـ 81

 کند؟می ارتبا  برقرار
 کنترل کیفیتهای سیستم الف(
 سیستم کنترل از طریق مانیتورینگ ب(
 سیستم سنجش متوازن ج(
  حاکمیت شرکتیسیستم  د(

سه فرایند ارائه خدمتی واحد، در دو مرکز توانبخشی، در دو زمـان مختلـف   یتوان در مقامی ر رایاز موارد ز یککدام ـ 80

 استفاده کرد؟
 کارایی الف(
 هادادهگیری دروناندازه ب(
 حد کفایت ج(
 هادادهگیری بروناندازه د(

در یک مرکز کاردرمانی به منظور اعمال کنترل، تعداد توانجویان ویزیت شده در ساعت مـالک عمـل قـرار گرفتـه      ـ 82

 از استانداردهای کمی کنترل استفاده شده است؟ یککداماست. در این مرکز 
 استانداردهای کمی پرسنل الف(
 گذاریبازده سرمایه ب(
 وریبهره ج(
 استانداردهای درآمد د(

 از عبارات زیر صحیح است؟ یککدام ـ 83
 یک قیچی هستند.های رهبری و کنترل با یکدیگر مانند تیغه الف(
 دهد.می کند و منابع را تخصیصمی کنترل جهت را مشخص ب(
 رد.یگمی ن استانداردها انجامییقبل از تع ری عملکردیگهانداز، در کنترل ج(
 شود.می مانع بروز انحرافاتتا یماهها کنترل داده د(

 از مفروضات زیر مصداق دارد؟ یککدامگیری عقالیی در تصمیم ـ 80
 محدودیت مالی یا زمانی وجود دارد. الف(
 اند.و نتایج شناخته شدهها برخی از گزینه ب(
 ثابت و پایدار هستند.ها اولویت ج(
 در اهداف ابهاماتی وجود دارد. د(

خود بـرای   انتخاب یکی از خدمات دررئیس یک مرکز توانبخشی بودجه محدودی برای تبلیغات خدمات خود دارد.  ـ 85

 کند؟ استفاده ابزار کدام از است بهترتبلیغ، 
 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر الف(
 نظریه صف ب(
 ریزی خطیبرنامه ج(
 مسیر بحرانی د(
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 دهد؟می هزینه و زمان مربو  به هر فعالیت را نشان ،هاریزی عملیاتی توالی فعالیتابزارهای برنامهاز  یککدام ـ 86
 جدول زمانی د( نمودار ظرفیت ج( نمودار گانت ب( شبکه پرت الف(

دست آوردن آن اطالعـات مشـکل   هد و برای بنی آینده اطالعات دقیق در دست نداریبشیک سازمان برای پیمدیر  ـ 87

 بینی مناسب برای او کدام است؟روش پیش دارد.
 اقتصادیهای شاخص د( اجماع ج( اثر جانشینی ب( مدل رگسیون الف(

اسـتراتژی  . حـال  کنـد مـی  تهدید را آن جزیی تهدیدات اما بوده بخشرضایت پایدار، محیطی عملکرد سازمانی در ـ 88

 مناسب برای سازمان چیست؟
 ترکیبی د( ثبات ج( تمایز ب( تمرکز الف(

ـ نحوی عملکرد داشته که در سطح یک بازار محدود، منحصر به فرد شـده اسـت. ا  هیک مرکز جامع توانبخشی ب ـ 89 ن ی

 ؟از کدام نو  استراتژی بهره برده است مرکز
 استراتژی ترکیبی الف(
 استراتژی تمایز ب(

 استراتژی تمرکز ج(
 هزینه -استراتژی هدایت  د(

 شود؟می چه اقدامی انجام SWOTریزی استراتژیک پس از انجام ند برنامهیهر سازمان در فرا ـ 91
  ارزیابی مجدد ماموریت و اهداف الف(

 تجزیه و تحلیل سازمان ب(
 ادغام مسائل بیرونی و درونی ج(
 تدوین استراتژی سازمان د(

 ریزی استراتژیک کدام است؟مهمترین اقدام در مرحله پنجم برنامه ـ 90
 آگاهی از فرهنگ سازمان الف(
 ارزیابی صحیح منابع داخلی ب(
 هاآگاهی از فرصت ج(
 بارزهای ارزیابی شایستگی د(

 کدام مرحله باید اتفاق بیافتد؟ ،پس از تعیین ماموریت سازمان ،استراتژیکبر اساس مدل فرایند مدیریت  ـ 92
  تجزیه و تحلیل منابع الف(
 شناسایی نقاط قوت و ضعف ب(
 تجزیه و تحلیل محیط ج(

 ها و تهدیدهاشناسایی فرصت د(

 ر صحیح است؟یرات زک از عبایکدام ،(MBO)بر اساس مدل مدیریت بر مبنای هدف در سازمان  ـ 93
  تعیین اهداف عملیاتی از سوی مدیران برای کارکنان الف(
  تعیین اهداف کلی برای واحدهای سازمانی و کارکنان ب(

 تعیین اهداف عملکردی خاص برای تمام اعضای سازمان ج(
   ان به باالی سازمانین اهداف سازمانی از پاییتع د(
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 دهند؟می ریزی رسمی انجامیک از دالیل زیر برنامهکدامران به یمد ـ 90
 تخصیص منابع الف(
 کاهش تاثیر تغییرات ب(
 سازماندهی امور ج(
 هااثربخشی فعالیت د(

دهد و تصمیمات اتخـاذ شـده را بـه    می زمانی که رئیس یک مرکز جامع توانبخشی جلسات هیات مدیره را تشکیل ـ 95
 های خود را ایفا نموده است؟از نقش یککدام ،نمایدمی جمعی ارائههای رسانه

  سخنگو د( کنندهمذاکره ج( رساناطالع ب( رابط الف(

را در مـاه گذشـته    هـا آنگزارش کارکرد هریـک از   ،مدیر یک مرکز توانبخشی در زمینه رفتار هریک از درمانگران ـ 96
از وظـایف مـدیریتی خـود را     یککدامایشان  ،مقایسه و بررسی نموده تا میزان حقوق و مزایای آنان را تعیین نماید

 انجام داده است ؟
 سازماندهی د( رهبری ج( کنترل ب( ریزیبرنامه الف(

 ،آموزشی مجازی و تحصـیل پـاره وقـت   های ده از برنامهیک موسسه آموزشی در زمینه تربیت دانشجویان با استفا ـ 97
 دانشجویان را کاهش داده است ولی دانشجویان از نحوه ارائه مطالب و کیفیت آمـوزش ناراضـی بودنـد،   های هزینه
 از عبارات زیر درست است؟ یککدام

 .مدیریت صحیح نداشته است ،این موسسه در زمینه استفاده از منابع الف(
 .باعث کاهش اثربخشی آن شده است ،کارایی این موسسهضعف  ب(
 .این موسسه در زمینه اثربخشی سازمانی موفق عمل کرده است ج(
 .اثربخشی مناسب نداشته است ،افزایش کارایی این موسسه د(

وظـایف واحـدها و سـاز و    در یک بیمارستان آموزشی مدیر بیمارستان در جمع مسئولین واحدها در زمینه تشریح  ـ 98
 دهد؟می از وظایف مدیریتی را انجام یککدامکند، ایشان می صحبت هاآنکارهای انگیزشی و رفع تعارض بین 

 ریزیبرنامه -رهبری  الف(
  کنترل -ریزی برنامه ب(
 رهبری -سازماندهی  ج(
 ریزیبرنامه -کنترل  د(

ئـه نمایـد از نظـر    اتـری را ار تر و با کیفیـت تولیدهای پیچیده ،توجه به میزان منابع مصرفیچنانچه سازمانی بدون  ـ 99
 ؟مدیریتی چه اتفاقی افتاده است

 .کارایی و اثربخشی رشد کرده است الف(
 .کارایی رشد و اثربخشی کاهش یافته است ب(
 .اثربخشی رشد و کارایی کاهش یافته است ج(
 .یافته استکارایی و اثربخشی کاهش  د(

شتری داشته باشـد. بـرای انتخـاب    ین بیخواهد مراجعمی ک شهرستانیدر کی از مراکز توانبخشی مستقر یر یمد ـ 011
 ات استفاده کند؟یوه پژوهش عملیتواند از کدام شمی توانجو -ن استراتژی جذب مشتری یبهتر

 زی خطییربرنامه الف(
 نییتئوری جاگز ب(
 تئوری بازی ج(
 سازیهیشب د(
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 ی و گفتار، اخالقی است؟یکدام اقدام در ارائه خدمات توانبخشی شنوا ـ 010
 ن کردنیجه مداخله توانبخشی به کار رفته را تضمینت الف(
 حات مکتوب منحصر کردنیکی را به ارائه توضینیخدمات کل ب(
 ابی نشده را ارائه کردنیارز هاآنمداخالت توانبخشی که اثربخشی  ج(
 ابی استفاده کردنیزرقات اثربخشی مداخله را برای ایج تحقینتا د(

ت رفتار خود را دارنـد،  یت در هدایط روبروست که کارکنان توان قبول مسئولین شرایک مرکز توانبخشی با ایر یمد ـ 012

 ط کدام است؟ین شرایرهبری در اوه ین شیت کنند. بهتریستند قبول مسئولیل نیولی ما
 گرای قویفهیگرای قوی، وظمردم الف(
 فیگرای ضعفهیگرای قوی، وظمردم ب(
 فیگرای ضعفهیف، وظیگرای ضعمردم ج(
 گرای قویفهیف، وظیگرای ضعمردم د(

 کنند؟می گرا عملفهیرهبران وظگرا بهتر از طی رهبران مردمیدلر در چه شرایبر اساس مدل مشرو  رهبری ف ـ 013
 نا مساعد و نسبتاً مساعد الف(
 نامساعد و مساعد ب(
 مساعد ج(

 نسبتا مساعد د(

ت ارائه خدمات و کارکنان سازمان حداکثر توجـه را دارد. او از کـدام   یفیت و کیری در رهبری خود نسبت به کمیمد ـ 010

 کند؟می وه رهبری استفادهیش
 باشگاهی د( روانهیم ج( گروهی ب( مدارفهیوظ الف(

 ر به کارکنان اعتماد قابـل تـوجهی دارد و معمـوال نظـر کارکنـان را     ین قرار است که مدینحوه رهبری در سازمانی از ا ـ 015

 خوانی دارد؟همکرت یتی لیریستم مدیوه رهبری با کدام سین شیکند. چنمی د بودن اعمالیپرسد و در صورت مفمی
 استثماری - استبدادی الف(
 رخواهانهیخ - استبدادی ب(
 مشورتی ج(

 مشارکتی د(

 د کدام توانایی را داشته باشد؟یبا رهبر سازمان لزوما  ـ 016
  دن به هدف سازمانیای مناسب برای رسن کردن برنامهیتدو الف(
 دن به هدفیسازمانی برای رسخوب سازماندهی کردن کارکنان و منابع  ب(
 دن به هدفیاق کارکنان را برای تالش در راه رسیختن اشتیبرانگ ج(
  دن به هدفیانتخاب جهت درست برای رس د(

 کند؟می ت کارکنان را ارضاءیاز شناخت و قدردانی، وابستگی و احساس موفقیر هر سه نیکدام اقدام مد ـ 017
 رییگمیکارکنان در تصم اشتراک مساعی الف(
 ارائه بازخورد مثبت به عملکرد خوب کارکنان ب(
 مراوده با کارکنان هنگام استراحت و صرف چای ج(

 پرداخت پاداش مادی و اضافه کاری د(
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 دهد؟می شان را پاسخیاز ایت استخدامی کارکنان از قرار دادی به رسمی کدام نیل وضعیتبد ـ 018
 قدر و منزلت د( اجتماعی ج( منییا ب(  کیولوژیزیف الف(

کند اما از دستمزد خود ناراضی است، چون درمانگر همتـراز  می افتیدرمانگری در مرکز توانبخشی حقوق مکفی در ـ 019

 ه است؟یتی او قابل توجیرد. با کدام تئوری نارضایگمی او در همان مرکز حقوق باالتری
 تئوری انتظار الف(
 تئوری برابری ب(
 ازهای مکتسبهیتئوری ن ج(
 زش و بقاءیتئوری انگ د(

 تر است؟حیکدام جمله صح ـ 001
 هدفمند هستند.ها زهیبعضی انگ الف(
 زه امری خودآگاه است.یانگ ب(
  زه دشوار است.یسنجش انگ ج(
 پایدار هستند.ها زهیانگ د(

 ست؟ین قدم در بهسازی و بهبود سازمان چیاول ـ 000
 مشاغل شرح برای مناسب محتوای نیتدو الف(
 زان قدرت و اختیار در مشاغل مختلفین مییتع ب(
 ن بودجه مناسب هر ادارهین و تامییتع ج(

 ن افراد شاغل در سازمانیاعتمادسازی ب د(

 شود؟می نیارتباطات تام قیطر از اهداف از کیکدام سازمان نیا در. است شده شناخته کیکالس سازمان عنوان به سازمانی  ـ 002
 کنند.می افتیف رهنمودهای مشخص دریز وظایآمتیکارکنان برای انجام موفق الف(

 شوند.می ت شغل خود در مجموعه سازمان مطلعیکارکنان از اهم ب(
 رند.یگمی شرفت کنند، بازخوردیتوانند پمی نکه چطوریکارکنان در مورد ا ج(
 شوند.می سازمان خود مطلعهای کارکنان از هدف د(

ـ  باشد، داشته را تیاهم حداکثر سازمان با کارکنان همنوایی و وفاداری رییاگر برای مد ـ 003 وه سـازماندهی را  یکدام ش

 انتخاب کند؟ دینبا
 سازماندهی برحسب مناطق الف(
 سازماندهی محصول محور ب(
 ایفهیسازماندهی وظ ج(
 سییماتر سازماندهی د(

ران فراهم کند. کـدام سـازماندهی در   یتری برای آموزش مدسازمانی در پی آن است که شرایط مطلوب ر ارشدیمد ـ 000

  نه ارجح است؟ین زمیا
 مناطق حسب بر سازماندهی الف(
 فهیسازماندهی برحسب وظ ب(
 سازماندهی بدون مرز ج(

 سییسازماندهی ماتر د(
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 د است؟یک مورد تاکیهای بروکراتشتر از سازمانیک بیهای ارگانر در سازمانیاز موارد ز یککدام ـ 005

 تمرکز اختیارات الف(

 ن و مقرراتیقوان ب(

 ف رسمی مشاغلیتعر ج(

  خودکنترلی د(

وجود آمـدن کـدام   هب راتی اعمال شده است.ییک سازمان ارائه دهنده خدمات توانبخشی تغیر در یماه اخ طی چند ـ 006

 طلبد؟می ر رایطه نظارت مدیر در سازمان کاهش حییتغ

 .است شده ترمتنوع دهد،می ارائه سازمان که خدماتی الف(

 اند.دهیآموزی دآموزشی و مهارتهای کارکنان دوره ب(

 اند.تهسویده و مجرب به سازمان پیورز کارشناسان ج(

 اند.ف شدهیشتر تعریسازمان با وضوح بهای برنامه د(

 تر است؟کدام جمله صحیح ـ 007

 .است منطبق سازمانی نمودار بر سازمان اعضای رفتار الف(

 .شودمی منعکس سازمانی نمودار در ررسمییغ سازمان ب(

 .است تیموفق کنندهنیتضم شفاف سازمانی نمودار داشتن ج(

 .دهدمی جهت سازمانی رفتار به سازمانی نمودار د(

 اسـتخدام  ها،التحصیالن یک دانشگاه خاص را به دلیل عملکرد ضعیف آنان در سایر سازمانک سازمان فارغیر یمد ـ 008

 استفاده کرده است؟گیری روش تصمیمر از کدام ین مدی. اکندنمی

 روش اصرار بر تعهد الف(

 روش مبتنی بر نمونه ب(

 روش مبتنی بر اطالعات در دسترس ج(

  روش تحمل ابهام د(

 کتور وروم انتخاب کرده است؟یزش کارکنان خود را بر اساس تئوری انتظار ویعامل انگ زیرران توانبخشی یک از مدیکدام ـ 009

  که دوره آموزشی مهارتهای تخصصی کاری برگزار کرده است.ری یمد الف(

 توانبخشی هر توانجو را به فردی واحد سپرده است.های رییگپیری که انجام یمد ب(

 ت نموده است.یفان و سرپرستان و کارکنان را تقویردن همیمانه بیری که روابط صمیمد ج(

  داده است.ش یای کارکنان را افزایری که حقوق و مزایمد د(

 شود؟می دهیست دیط زیت نسبت به محیحساس کمتریندر کدام رویکرد سازمانی  ـ 021

 رویکرد بازاری الف(

 کرد ذینفعانیرو ب(

 قانونی کردیرو ج(

  فعال کردیرو 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 

 موفق باشید


