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 مبانی آموزش پزشکی

های مشخص شده تصویر را در مـن  ییـدا   خواهد تا قسمتکند و از فراگیران میری ارائه میزمانی که مدرس تصوی ـ 0

 افند؟می اتفاق «اثر بار شناخنی»کنند، در ای  حالت کدام 
  اثر هدف آزاد الف(
 اثر مسئله حل شده ب(

 اثر کثرت ج(
 اثر تقسیم توجه د(

 از راهبردهای مولد یادگیری است؟ یککداماسنفاده از جداول در آموزش جزء  ـ 2
 بازخوانی د( شرح و بسط ج( تلفیقی ب( سازماندهی الف(

 از راهبردهای مولد یادگیری است؟ یککدام( جزء Paraphrasingخودگویی ) ـ 3
 سازماندهی د( شرح و بسط ج( تلفیقی ب( بازخوانی الف(

یردازد، مطالب را از سـاده  می کند سپس به تدریس مطالب آشنامی مدرسی ابندا از ییش نیازهای تشخیص اسنفاده ـ 0

رویکـرد   آنهـا توجـه دارد، ایـ  مـدرس از کـدام      دانشجویان و مرحله رشـد ق یعالکند و به می به ییچیده مرتب

 کند؟می سازماندهی محنوا اسنفاده
 مبتنی بر یادگیری الف(
 مبتنی بر مفهوم ب(
 مبتنی بر تبحر ج(

 مبتنی بر جهان د(

های سال یایی  مشـک  دارنـدب بهنـری     رزیدنتهای سال باال در هدایت شوند که رزیدنتمی اساتید بالینی منوجه ـ 5

 تواند باشد؟می از موارد زیر یککداممواد آموزشی  رویکرد تحلیلی آنها برای تهیه
 تحلیل محتوا د( تحلیل فراگیر ج( تحلیل هدف ب( تحلیل نیاز الف(

رسد که می وم یایه خود را داردب او به ای  ننیجهیکی از اساتید دانشکده یزشکی قصد بازنگری در یکی از دروس عل ـ 6

باشدب ای  اسناد از کدام رویکرد تحلی  نیاز اسنفاده می نیازمند به روز کردن عملکرد خود و دریافت اطالعات جدید

 کرده است؟
 نیازهای آتی الف(
 نیازهای بیان شده ب(

 نیازهای بحرانی ج(
 نیازهای محسوس د(

 سنجد؟می زیر چه نوع هدف آموزشی رامن   ـ 7

 «او را برای بردن دانشجویان به تور علمی جلب کنیدب ای به مدیر گروه خود بنویسید و موافقتنامه» 
 فهمیدن دانش مفهومی الف(
 تحلیل دانش مفهومی ب(
 خلق دانش مفهومی ج(
 ارزشیابی دانش مفهومی د(
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 چه نقشی دارد؟ای در سواالت چند گزینهگزینه انحرافی  ـ 8
 دقتگمراه کردن آزمودنی بی الف(
 گمراه کردن آزمودنی ناآگاه ب(
 افزودن ضریب دشواری سوال ج(
 افزودن ضریب تمیز سوال د(

 ایم؟اسنفاده کردهاگر در سازماندهی محنوای برنامه درسی به ساخنار دانش توجه خاص داشنه باشیم، از کدام روش  ـ 9
 ترتیب زمانی د( تجمعی ج( مسئله محور ب( مارپیچی الف(

 از مراح  تدوی  برنامه درسی کاربرد دارد ؟ یککداماسنفاده از نقشه مفهومی در  ـ 01
   تدوین اهداف الف(
  نیازسنجی ب(
  سازماندهی محتوا ج(

 ارزشیابی برنامه درسی د(

 ریزی درسی مبننی بر توانمندی چگونه است؟آرایش اجزای برنامه درسی در یک الگوی برنامه ـ 00
 فنی - خطی الف(
 فنی - غیر خطی ب(
 غیر فنی - خطی ج(

 غیر فنی - غیر خطی د(

 ءیاسخ فعال داردب ای  روش جـز دهد و در ضم  آن یرسش و می اسنادی در کالس درس نظری خود، سخنرانی ارائه ـ 02

 شود؟می بندیهای تدریس زیر دسنهم دسنه از روشکدا
 (Exploratory)اکتشافی  الف(

 (Expository)توضیحی  ب(
 ترکیب اکتشافی و توضیحی ج(

 ترکیب مشارکتی و توضیحی  د(

  مناسب هسنند؟ کدام نوع از سواالت برای ارزیابی سطوح باالی حیطه شناخنی ـ 03
  ایچهارگزینه الف(
  جورکردنی ب(
  تشریحی ج(

 کامل کردنی د(

 بـا  حالـت  ایـ   گـردد، می برقرار منعادل سوگیری ،منفی و مثبت نظرهای دادن دخالت با ارزشیابی رویکرد در یک ـ 00

 ؟است منطبق ارزشیابی رویکردهای از یککدام
 کنندگانمبتنی بر مصرف الف(
 دیدگاه ذی نفعان ب(
  اختالف نظر متخصصان ج(

 کنندگانمشارکت د(

 رد اسنفاده شود؟یکبهنر است از کدام رو یارتباط یو مهارت ها ینیبال یریگمیح  مسأله، تصم یزش مهارت هابرای آمو ـ 05
 اطالعاتپردازش  د( رفتارگرایی ج( گراییشناخت ب( گراییسازنده الف(
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را به دانشجویان آموزش دهدب مبنای آموزش او بـر کـدام    «شنیدن صدای ریه»خواهد نحوه می اسناد رشنه داخلی ـ 06

 نظریه اسنوار است؟
  گراییسازنده الف(

  رفتارگرایی ب(

  گراییشناخت ج(

 پردازش اطالعات د(

ـ انجام جراحی را کنار گذاشنههاست جراحی که سال ـ 07  ی، در یک شرایط بحرانی برای نجات جان بیمار به انجام جراح

آوردب ای  امر نمایـانگر بازیـابی اطالعـات از    می ها را به یادکاریردازد و در حی  عم  به سرعت ریزهیمی اورژانسی

 کدام حافظه است؟
 آشکار د( معنایی ج( روندی ب( رمزی الف(

دهدب او کدام می اسنادی برای تدریس روانشناسی یادگیری نیمی از طرح دوره را به آموزش تقویت حافظه اخنصاص ـ 08

 ؟داده استالگو را مورد اسنفاده قرار 
 پردازش اطالعات د( فردی ج( اجتماعی ب( رفتاری الف(

کوشد تا یادگیری آنان را افزایش می اگیران در عرصه واقعی تحقیق،مدرس درس روش تحقیق کیفی با قراردادن فر ـ 09

 دهدب اساس تدریس ای  اسناد بر کدام نظریه اسنوار است؟
 تداعی گری ورتایمر الف(
 اجتماعی بندورا - شناختی ب(
 یادگیری اجتماعی ویگوتسکی ج(

 شرطی سازی پاولوف د(

  فراگیر باید: (Meaningful Learning)دار یری معنیادگیاز نظر آزوب ، برای  ـ 21
  ند.کسب ک یرشته علم یکاز اطالعات، مفاهیم و اصول را در ای مجموعه الف(
 .کند رارکت و نیتمر را مطالب افیک اندازه به مطالب، حفظ یبرا ب(
  .باشد آموختن برای توجهی قابل زهیانگ دارای ج(

 بنماید خود ساخت ذهنی )شناختی(د را جذب هرم یمطالب جد د(

 از موارد زیر است؟ یککدامآزاد -نقش ارزیاب در ارزشیابی هدف ـ 20
 تدوین اهداف الف(
 گرمشاهده ب(
 تفسیرکننده نتایج ج(
 ریزبرنامه د(

 در کدام طبقه از حیطه عاطفی بلوم قرار دارد؟ زیرهدف آموزشی  ـ 22

 ب«کالسی شرکت کندهای یزه در بحثکند در تمام جلسات درس، با عالقه و انگمی دانشجو تالش» 
 شخصیت پذیرفتن د( ارزش گذاردن ج( پاسخ دادن ب( دریافت کردن الف(
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درسـی را در  هـای  گروه آموزشی یک دانشگاه معنقد است که همه دانشجویان ورودی یک دوره، باید تمام سرفص  ـ 23

 بیاموزندب ای  رویکرد چه نام دارد؟ خودهای منغیر و منناسب با ویژگیبازه زمانی 
 یادگیری در حد تسلط الف(
 برنامه آموزشی سازگارانه ب(
 راهبرـ  آموزش خود ج(
  محورـ  آموزش دانشجو د(

دروس ارائـه شـده در جلسـات منعـدد گردیـده و بـا       اسناد درس آناتومی، منوجه ضعف دانشجویان در یـادگیری   ـ 20

باشـدب وی کـدام نـوع از ارزشـیابی را در شناسـایی ضـعف       مـی  شیوه تدریس به دنبال رفع مشک  موجود تغییر

   است؟ دانشجویان به کار برده
 ارزشیابی پیگیری د( ارزشیابی پایانی ج( ارزشیابی تکوینی ب( ارزشیابی آغازین الف(

 مدیریت آموزشی

 کدام گزینه از اصول مدیریت اداری است؟ ـ 25
 تقسیم کار، انضباط و فرماندهی واحد الف(
 هاانتخاب علمی کارکنان و افزایش مداوم مهارت ب(
 رفتاری معین برای بیشترین میزان خدماتهای تدوین الگو ج(
 تعیین سلسه مراتبی مقامات اداری د(

 تر است؟تر و مطلوبکدام شیوه رایجموجود بر اساس شواهد  رهبریتبیی  در  ـ 26
 است.از خصایص شخصی نظیر هوش، جاذبه، شجاعت و صداقت ای مجموعه ،رهبری الف(
 است. مطالعه و تشخیص رفتارهای مرتبط با زمینه تفویض اختیار و برقرار ارتباط و نظارت ،رهبری ب(
 .دسازمی بخش اثر را رهبررفتار  گوناگونهای که در موقعیتاست تشخیص عواملی  ،رهبری ج(
 .است مطالعه عوامل مرتبط با رهبری مشارکتیرهبری، فقط  د(

 تحقق اهداف اخنصاصی در رابطه با وظایف و کارکردهای سازمانی برعهده چه کسانی است؟ ـ 27
 ستاد د(  مدیران میانی ج(  صف ب( مدیران ارشد الف(

آموزشی روی داده استب بر ای  اساس کدام گویـه  های نوی  مدیرینی تحولی شگرف در سازمانهای با معرفی نظریه ـ 28

 هاست؟زیر مبننی بر ای  نظریه
 .آیددست میهحداکثر بازده، در محیط توأم با آزادی عمل ب الف(
 .استارزشیابی حق ویژه مدیریت و رهبری  ب(
 .رهبری حق کسانی است که در سلسله مراتب قدرت در مقام باالتری قرار دارند ج(
 .توان با دیگران تقسیم کردقدرت و اختیار قابل تفویض است ولی مسئولیت را نمی د(

 :بجز ،رهبری در سازمان استهای تمام موارد زیر از ویژگی ـ 29
 دستورات را بپذیرندوجود پیروانی که  الف(
 نابرابر بودن قدرت و فعالیت رهبر و زیر دستان ب(
 توانایی اعمال نفوذ رهبر ج(
 شناخت ویژگی مدیران زیردست د(
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  دارد؟ه کننداز موارد زیر نقش تعیی  یککدامدر اننخاب ساخنار مورد نیاز یک سازمان  ـ 31
 نیازهای جامعه الف(
 زمانیمقررات سا ب(
 اهداف و نوع کار سازمان ج(
 یسازمانهای کاری وابستگی د(

 :بجز ،گیردی موارد زیر قرار میت تاثیر همهکدگشایی تح فرآیند ـ 30
 انتظارات فرستنده پیام الف(
 تجربه گیرنده پیام ب(
 تفسیر شخصی ج(
 انتزاع موضوعی د(

 شود؟ی کار و فعالیت در آینده به کدام وظیفه مدیریت مربوط میگیری دربارهتصمیم فرآیند ـ 32
 ریزیبرنامه د(  ارزشیابی ج( نظارت ب( هماهنگی الف(

 از موارد زیر است؟ یککدامها برحسب بندی فعالیتتری  روش گروهرایج ،سازمانیهای در تشکی  واحد ـ 33
 کارکردها د( ارباب رجوع ج( تعداد افراد ب( تولیدات الف(

 شود؟می سازمان کدام نوع برنامه در نظر گرفنههای برای رشد و توسعه فعالیت ـ 30
  راهبردی الف(
  مدتمیان ب(

  مدتکوتاه ج(
 کنندهبینیپیش د(

منطبق بـا   «ییوسنه مانند اننخاب دروس و ثبت نام دانشجو در هر نیم سالمنوالی های تعیی  مراح  یا گام»تعریف  ـ 35

 کدام گزینه زیر است؟
 (Procedure)رویه  الف(

 (Standard) استاندارد ب(
 (Method)روش  ج(
 (Rules)مقررات  د(

 :بجزتصمیم گیری درباره کار و فعالیت در آینده است،  فرآیندتمام موارد زیر از مراح   ـ 36
 بندیبودجه د( ارزشیابی اولیه ج( نگریپیش ب( گذاریهدف الف(

معی  برای اتخاذ های سرو کار داشن  با مسائ  و مشکالت جدید، غیر عادی و تکراری نبودن و فقدان رویه»عبارت  ـ 37

 بر کدام نوع از تصمیم گیری منطبق است؟ «بندیریزی و بودجهمانند برنامه ،تصمیم
 بحرانی د( اضطراری ج( عقالنی ب( معمول الف(

 گویند؟می کنند، چهمی به برنامه هایی که مدیران به منظور هدایت عملیات جاری سازمان تهیه ـ 38
 راهبردی د( کوتاه مدت ج( کالن ب( لجستیک الف(

توان بـرای بهنـر کـردن کیفیـت آمـوزش      می زمانی که همه امور بر وفق مراد است ولی ذی نفعان بر ای  باورند که ـ 39

 نشان دهنده کدام تغییر است؟ تغییرات کوچکی ایجاد کرد، باور مذکور
 یفرآیند د( اختیاری ج( اضافی ب( تحولی الف(
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به نام بهنری  شیوه مدیریت وجود ندارد و شیوه کننرل واحـد منناسـب بـا همـه     ای شیوه»معنقد است  مدیری که ـ 01

 گیرد؟می از کدام نظریه زیر بهره ،«بها موجود نیستموقعیت
 کالسیک د( سیستمی ج( اقتضایی ب( روابط انسانی الف(

 فایول(، منظور از وحدت هدایت چیست؟در نظریه کالسیک سازمان )نظریه هانری  ـ 00
 تقسیم کار بر اساس تخصص کارکنان الف(
 ف سازمانی بر اهداف فردیاهداارجحیت  ب(

 توافق عادالنه بر سر قواعد و مقررات انجام کار ج(
 ها توسط مدیرتعیین خط مشی مشخص فعالیت د(

 از کارکردهای مدیرینی در تمامی مراح  باید دیده شود؟ یککدام ـ 02
 بندیبودجه د( ارزشیابی ج( دهیسازمان ب( ریزیبرنامه الف(

 گیرد؟می از کارکردهای مدیرینی قرار یککدامتعیی  اهداف در  ـ 03
 سازمان دهی الف(

 بودجه بندی ب(
 کنترل و ارزشیابی ج(
 برنامه ریزی د(

 تر خواهد بود؟کنندهزیر کمکهای از شاخص یککدامدهی واحدهای سازمانی یک مجموعه اسنفاده از در شک  ـ 00
 تعداد افراد د( تولیدات ج( زمان ب( کارکرد الف(

 یککداممطابق با اهداف ک  سیسنم و درک جایگاه عملیات فرد در سازمان، در  اقدامسازمان، های درک ییچیدگی ـ 05

 یابد؟می های مدیر آموزشی تجلیاز مهارت
 توانایی کار با دیگران د( انسانی ج( نظری ب( فنی الف(

و کارشناسان را تحت کننـرل و   های اعضاء هیات علمیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش تصمیم دارد که فعالیت ـ 06

 نظارت قرار دهدب اولی  اقدامی که باید انجام دهد کدام مورد زیر است؟
  ح عملکردهایتصح یاقدام برا الف(

 سازنده یه بازخوردهائارا ب(
 ها و اهدافسه عملکردها با مالکیمقا ج(
 هاتیسنجش فعال یهاها و روشن مالکییتع د(

هـا  ئـیس دانشـکده  زیـر مجموعـه ر  هـای  ریزی شده است که واحـد در دانشگاهی اتوماسیون اداری طوری برنامه ـ 07

با رئیس دانشگاه و یا معاونان ایشان مکاتبه داشنه باشندب لذا هر مدیری موظـف اسـت کـه بـه      ماتوانند مسنقینمی

کلیف کندب ایـ  سیسـنم بـر کـدام اصـ       سریرست مافوق خود گزارش دهد و یا از ایشان برای انجام امور کسب ت

 کند؟می مدیریت داللت
 ن و مقرارتیقوان د( نظم و انضباط ج( اصل مشارکت ب( وحدت فرمان الف(

سپارد گیرد که ورود و خروج اعضاء هیات علمی خود را به یک نهاد خصوصی بمی رئیس بیمارسنان آموزشی تصمیم ـ 08

ییش خواهد آمدب ای  مدیر با توجه به قابلیت یـیش بینـی ننـایج در چـه      یکار چه ییامدهای ای  داند که دراما نمی

 شرایطی تصمیم گرفنه است؟
 ریسک باال د( عدم اطمینان ج( ریسک پایین ب( اطمینان قطعی الف(
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 روش تحقیق وآمار

 قرار دارد؟ z=-2و  z+=2چند درصد از سطح منحنی اسناندارد در فاصله  ـ 09
 95% د( 85% ج( 75% ب( 65% الف(

به نمره درس روش تحقیق دانشجویان آموزش یزشکی اضافه شود، چه تغییری در انحـراف معیـار    Kاگر عدد ثابت  ـ 51

 ایجاد خواهد شد؟
   شود.می واحد کاسته K از انحراف معیار، به میزان الف(

 شود.می واحد افزوده Kبه انحراف معیار، به میزان  ب(
 شود.می افزوده K به انحراف معیار به میزان نصف ج(
 آید.وجود نمیهر انحراف معیار تغییری بد د(

 ؟است در فرضیه زیر منغیر وابسنه کدام ـ 50

دارند بیشنر از ییشرفت تحصیلی دانشـجویانی اسـت کـه از     دانشجویانی که والدی  با سوادتر ییشرفت تحصیلی» 

 «بهره هوشی باالتری برخوردار هسنندب توانایی دانشجویان در تفکر نقاد عام  مهمی در کسب معدل باالستب
 سواد والدین د( پیشرفت تحصیلی ج( معدل باال ب( تفکر نقاد الف(

از  یـک کـدام موزش یزشکی، قب  و بعد از مداخله آموزشی اندازه گیری شده اسـتب  نمره یک گروه از دانشجویان آ ـ 52

 آماری زیر، به منظور مقایسه میانگی  نمرات قب  و بعد از مداخله مناسب است؟های آزمون
 کای اسکوئر د( رگرسیون ج( انوا ب( تی زوجی الف(

 از جمالت زیر در رابطه با ارتباط آماره، جامعه و یارامنر صحیح است؟ یککدام ـ 53
 کند.می جامعه را توصیفهای آماره ویژگی الف(

  کند.می آماره را توصیفهای پارامتر ویژگی ب(
 کند.می نمونه را برآوردهای پارامتر ویژگی ج(
  کند.می آماره پارامتر را برآورد د(

 تر است؟های تحقیق زیر جهت بررسی ییش آگهی یک بیماری مناسباز روش یککدام ـ 50
 علی مقایسه ای د( تجربی ج( مورد شاهدی ب( کوهورت الف(

 شود؟می اضافه شود چه تغییری در میانه حاص ها به هر یک از داده Aاگر عدد ثابت  ـ 55
 شود.می کاسته Aاز میانه به اندازه  الف(
 شود.می اضافه Aبه میانه عدد  ب(
 شود.می اضافه Aبه میانه نصف عدد  ج(
 کند.میانه تغییر نمی د(

 است؟ ییارامنر ی  آماریاسنفاده از تحل یر جزء شروط اساسیازموارد ز یککدام ـ 56
 توزیع نرمال داده ها الف(
 تعداد نمونه کم ب(
 نمونه هاانتخاب تصادفی  ج(
 همگن بودن جامعه آماری د(
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در یـک گـروه از بیمـاران     هسنند،ای رتبه منغیرهر دو که به منظور بررسی ارتباط شدت درگیری ریه و شدت درد  ـ 57

 کنید؟مبنال به کرونا از چه آزمونی اسنفاده می
  ضریب همبستگی پیرسون الف(
  ضریب همبستگی ویلکاکسون ب(
  آزمون میانه ج(

  ضریب همبستگی اسپیرمن د(

 توان اعنماد کرد؟می شنریب ر درخصوص کارایی روش آموزش مبننی بر تیمیاز انواع مقاالت ز یککدامبه  ـ 58
 مرور سیستماتیک الف(
 مرور نقادانه ب(

 مورد شاهدی ج(
 گزارش صاحبنظران د(

 ؟است ترصحیحاز موارد زیر  یککدامدر یک کارآزمایی بالینی تصادفی  ـ 59
  باید یک نمونه تصادفی از جامعه بیماران گرفته شود. الف(

  صورت تصادفی انتخاب شوند.هباید بیماران ب ب(
  های درمانی قرار گیرند.باید نمونه تصادفی از جامعه گرفته شود و به صورت تصادفی در گروه ج(
  های درمانی قرار گیرند.باید نمونه آسان از جامعه گرفته شود و به صورت تصادفی در گروه د(

باره مقایسه اثر بخشی دو داروی فشارخون در ییشگیری از عوارض کلیه باشد، مناسب دریژوهشی بالینی  اگر سوال ـ 61

 تری  نوع مطالعه کدام است ؟
 Cohort الف(
 Case Report ب(
 Case Control ج(
  Clinical Trial د(

 روش نمونه گیری کدام است ؟، مسنقلی داشنه باشند و اعضای جامعه برای اننخاب شدن شانس برابر اگر ـ 60
  سیستماتیک د( داوطلبانه ج(  ساده تصادفی ب( ممنظ تصادفی الف(

 های تاریخی کدام است؟مهمنری  مشک  یژوهش ـ 62
 اعتباری نسبی منابعبی الف(
 نداشتن بینش عمیق پژوهشگر ب(
 طرف نبودن پژوهشگربی ج(
 سختی روش کار د(

گیری شده استب کدام آزمـون بـه   شرکت در یک کارگاه آموزشی اندازهیک گروه از دانشجویان قب  و بعد از  نمرات ـ 63

 میانگی  نمره ای  افراد قب  و بعد از ای  کارگاه مناسب است؟منظور مقایسه 
 پیرسون همبستگی ضریب الف(
  تی زوجی ب(
 تی مستقل ج(

 کای اسکویر د(
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 صـورت یژوهشگری به منظور مقایسه تاثیر دو روش درمانی بر کاهش درگیری ریـوی بیمـاران کرونـا، بیمـاران را ب     ـ 60

داده شود و یاسخ بیماران به  Bو به گروه دوم درمان  Aاگر به گروه اول درمان  نمایدبمی ه تقسیمبه دو گرو یتصادف

 درمان در هر گروه به صورت بهبودی یا عدم بهبودی ثبت شود، کدام آزمون آماری مناسب است؟
  مستقل تی الف(
 کندال ضریب همبستگی ب(
 کای اسکوئر ج(

 زوج شدهتی  د(

باشدب اگـر افسـردگی را بـر اسـاس     می دنبال تعیی  افسردگی ناشی از بیماری کرونا در بی  دانشجویانه محققی ب ـ 65

 گیری است؟افسردگی دارای چه مقیاس اندازهمنغیر صورت دو حالنی گزارش کند، هبای یرسشنامه
 نسبتی د( ایفاصله ج( ایرتبه ب( اسمی الف(

بالینی، به مشاهده دقیق فرهنـ  حـاکم بـر محـیط     های کارآموزی در بخشهای دانشجویی ضم  شرکت در دوره ـ 66

 نماید؟می یردازدب وی از کدام شیوه مشاهده اسنفادهمی آموزش بالینی،
 مشاهده کامل الف(
 کنندهگر به عنوان مشارکتمشاهده ب(
 گرکننده به عنوان مشاهدهمشارکت ج(
 کننده کاملمشارکت د(

یژوهشگری قصد دارد به بررسی تاثیر اعنیاد یدر بر خشونت کودکان بپردازدب وی دو گروه کودک دارای عالئم خشـونت و   ـ 67

 یردازدب یژوهشگر از کدام روش مطالعه اسنفاده نموده است؟می م خشونت را اننخاب و به بررسی آنهائبدون عال
 رویدادی علّیپس  الف(
 شبه تجربییا  پژوهش تجربی ب(
 پژوهش تاریخی ج(
 پس رویدادی گروه مالکی د(

به بررسی نگرش ها، اعنقادات و نظرات مردم درخصوص کاربرد طـب سـننی در درمـان    ای تصمیم داریم در مطالعه ـ 68

 ؟تری  روش یژوهش کدام استبپردازیمب مناسب09 –بیماری کووید 
 ایمشاهدههای پژوهش الف(

 میدانیهای پژوهش ب(
 کیفیهای پژوهش ج(
 تجربیهای پژوهش د(

 یژوهشگری برای مطالعه خود، تغییرات را در طول زمان و با اسـنفاده از تکمیـ  یرسشـنامه، مـورد بررسـی قـرار       ـ 69

 دهدب وی کدام روش مطالعه را به کار گرفنه است؟می
 پژوهش زمینه یابی طولی الف(
 پژوهش میدانی ب(
 پژوهش تاریخی ج(

 پژوهش مقطعی د(
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 از:ند خطای آماری نوع دوم، عبارت ـ 71
 رد کردن فرضیه صفر هنگامی که صحیح است. الف(
 گیری از جمعیت هدف است.خطای نمونه ب(
 خطای مربوط به شیوه نوشتن فرضیه است. ج(
 فرضیه صفر هنگامی که این فرضیه غلط است.پذیرفتن  د(

 ست؟ا بهنری  نوع مصاحبه در مطالعات فنومنولوژی کدام ـ 70
 نگرگذشته الف(
 رسمیغیر ب(
 ساختارمند ج(

 تکنیک اطالعات کلیدی د(

 باشد؟می منظور از اسندالل اسنقرایی کدام گزینه ـ 72
 کند.می کل به سوی جزء حرکتاز  انسان الف(
 گیرد.می انسان با مقایسه کلیات در مورد پدیده تصمیم ب(

 برد.می انسان با عنایت به جزئیات به کلیات پی ج(
 رسد.می انسان با مقایسه کلیات و جزئیات وابسته به آنها به نتیجه د(

 مبانی تکنولوژی آموزشی

 ( است؟ICTوری اطالعات و ارتباطات )ابرجسنه فنهای ویژگی ءزیر جزاز موارد  یککدام ـ 73
 توانایی ایجاد و انتشار اطالعات الف(

 توانایی پردازش و ارائه اطالعات ب(
 محوریت بر نقش وسایل ارتباطی ج(
 محوریت بر نقش اطالعات د(

 از موارد زیر از معایب سیسنم یادگیری الکنرونیکی است؟ یککدام ـ 70
 هفراگیرند تجربه وابستگی به الف(
 وابستگی به سبک یادگیری فراگیرنده ب(
 عدم توانایی تطبیق همه فراگیران با سرعت آموزش ج(
 عدم تناسب برای آموزش علوم پایه د(

واند حداق  چهار عالمت بالینی مربوط به اخـنالل کـم خـونی را در معاینـه     دانشجوی یزشکی بن»در هدف رفناری  ـ 75

 است؟ شرایطکدام گزینه نشان دهنده  «ببالینی بیمار تشخیص دهد
 اختالل کم خونی الف(
 تشخیص دهد ب(
 معاینه بالینی بیمار ج(

 چهار عالمت بالینی د(

 یادگیری است؟های از تکنیک یککدام ءیادگیری با کمک رایانه جز ـ 76
 یادگیری انفرادی د( انفرادی آموزش ج( آموزش جمعی ب( یادگیری گروهی الف(
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 ؟در کدام حیطه و طبقه قرار داردزیر هدف  ـ 77

 ب«دانشجوی یرسناری بنواند تعداد قطرات سرم حاوی دارو را برای بیمار بر اساس فرمول محاسبه کند»  
 کاربرد - شناختی الف(
 درک کردن -شناختی  ب(
 سرعت و دقت -روانی حرکتی  ج(

 اجرای مستقل -روانی حرکتی  د(

 ؟دارد تاکید مشک  ح  یا هدف به یابیدست از بخشی در تنها یادگیرندهکمک به بر  آموزشیهای از راهبرد یککدام ـ 78
 Coaching الف(
 Scaffolding ب(
 Mentoring ج(
 Apprenticeship د(

از طریق درگیری مسنقیم یادگیرندگان با مسائ  واقعی و کارآموزی تدریجی درمحـیط   اسنادی محنوای آموزشی را ـ 79

 دهدب ای  اسناد از کدام الگوی طراحی محیط یادگیری اسنفاده نموده است؟سازی شده آموزش میطبیعی یا شبیه 
 گیری مبتنی بر مسئلهیاد الف(
 آموزش واقع گرا ب(
 ابزار ذهنی ج(
 یادگیری تولیدی د(

 گرا اشاره دارد؟ به کدام عنصر محیط یادگیری سازندهزیر رویکرد  ـ 81

محور که در جهان واقعی وجـود دارنـد و مبننـی بـر     -محیط یادگیری توسط راهبرد هایی مانند سناریوهای مورد» 

   ب«شودیشنیبانی می واقعی هسنند، تکالیف
 بافتار د( همیار ج( ابزار ب( ساختار الف(

مانک  برای نشان دادن نحوه انجام عملیات احیا توسط دانشجو در امنحان بالینی در کدام دسنه یا  اسنفاده از موالژ ـ 80

 گیرد؟می قرارها از رسانه
 تکمیلی د( ریضرو ج( میانجی ب( معیاری الف(

که برای بهبود عملکرد  (Instruction Or Training) ای و منظم تدریس یا تعلیمچرخه فرآیندکدام عبارت زیر بر  ـ 82

 گیرد، داللت دارد؟می مورد اسنفاده قرار
 فلسفه آموزشی الف(
 فن آوری آموزشی ب(
 ریزی آموزشیبرنامه ج(

 استراتژیکریزی برنامه د(

که ای سیجر را با اسنفاده از نقشه مفهومی به گونهوجراح در جریان یک یرهای اسناد درس جراحی عمومی، فعالیت ـ 83

مفهـومی را  هـای  از انواع نقشه یککدامنمایدب او می اند، بازنماییدهی شدهاطالعات در یک چارچوب خطی سازمان

 داده است؟مورد اسنفاده قرار 
 عنکبوتی د( سیستمی ج( جریانی ب( سلسله مراتبی الف(
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 انجـام  خاص کارهای یک هر که هایینظریه یردازش اطالعات، حافظه فعال از خرده سیسنمهای از مدل یککدامدر  ـ 80

 ؟است شده تشکی  ،دهندمی
 موازیتوزیع  د( سطوح پردازش ج( ایمرحله ب( بدیلی الف(

 در نظریه ارتباط گرایی چیست؟ «ارزشیابی ارزشمندی یادگیری»مفهوم  ـ 85
 پیش رو در زندگی واقعیهای ارزیابی ارزش کاربرد آموخته الف(
 های مختلف موجود برای یادگیری قبل از شروع یادگیریارزیابی روش ب(
  قبلیپیش رو با دانش های ارزیابی تناسب آموخته ج(
 ارتباطی قبل از شروع یادگیریهای ارزیابی ارزش گره د(

 است؟ نادرستکه در نظریه ارتباط گرایی مطرح شده،  (Connective knowledge)کدام عبارت در مورد دانش ارتباطی  ـ 86
 گنجد.نمی در قالب دانش کمی و کیفی الف(
  دانش توزیع شده است. ب(
 گیرد.می نشاتاز حواس  ج(
  است.ای مبتنی بر یادگیری شبکه د(

زیـر شـام     (modules)هـای  از مـاژول  یککدام، (Intelligent tutoring system)در سیسنم آموزشیار هوشمند  ـ 87

 از مداخالت اصالحی و بازخوردهای آموزشی است؟ای مجموعه
 (Interface)رابط کاربر  الف(

 (Interaction)تعامل  ب(

 (Expert)خبره  ج(
 (Tutor)آموزشیار  د(

 صحیح است؟ (Streaming audio or video)کدام عبارت در مورد ویدیو یا صوت جریانی  ـ 88
 شود.می برای عدم نیاز به کاهش حجم فایل و کاهش کیفیت به این شکل ارائه الف(

 کند.می در سایزهای مختلف فایل را فراهم ترتر و سریعامکان دانلود راحت ب(
   کند.می به یکدیگر و امکان نمایش آنها را فراهم (Learning objects)امکان اتصال قطعات یادگیری  ج(
 .کندمی منتقل به رایانه کاربر برای نمایش کوچکهای در قالب بسته به طور مستمررا  محتوا د(

 ها داللت دارد؟ایدر طراحی و ارائه چندرسانه (Social agent theory)کدام عبارت بر کاربرد نظریه عام  اجنماعی  ـ 89
 شود.می یادگیرنده با کامپیوتر و محیط چندرسانه ای، به عنوان عامل اجتماعی وارد تعامل الف(
 محیط مجازی نیز باید توجه کرد.به ابعاد اجتماعی و تعامل با دیگران در ای در ارائه چندرسانه ب(
 ها هستند.ایبرای ارائه چندرسانهها ترین محیطیادگیری مشارکتی مناسبهای محیط ج(
 که آن را در اجتماع بیاموزند. ،تفسیری اجتماعی دارندای یادگیرندگان در صورتی از چندرسانه د(

تر مسنق  تقسیم کرده است که هر یک قابلیـت  کوچکهای آن را به بخشاسنادی برای تهیه محنوای مبحث خود،  ـ 91

 شود؟می کوچک چه نامیدههای هر یک از ای  بخش اسنفاده مکرر داردب
 (Asset)دارایی یا  داشته الف(
 (Learning object)قطعه یادگیری  ب(
 (Multimedia)ای چندرسانه ج(

 (SCORM)اسکورم  د(
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 رود؟می از موارد زیر از معایب بالقوه شبیه سازها به شمار یککدام ـ 90
 استفاده در آموزش غیررسمی الف(
 پذیری به موقعیت واقعیتعمیم ب(
  واقعیهای سازی موقعیتساده ج(
 هاپیچیدگی ارائه موقعیت د(

 از انواع بار شناخنی غیرقاب  تغییر است؟ یککدامدر محنوای آموزشی،  ـ 92
 درونی د( نامطلوب ج( مطلوب ب(  بیرونی الف(

 چیست؟ (Hypermedia)فرارسانه  ـ 93
 خطی ایجاد شده است.ای فرا تلفیق عناصر متن، صدا و تصویر که برای تشکیل رسانه الف(

  غیرخطی ایجاد کرده است.ای رسانه فرا متنی است که با درج لینک به متون دیگر، ب(
  متنی است که با عناصری چون صدا، تصویر و ویدیو تلفیق شده است. فرا ج(
 فرا متنی بدون ارتباط بین عناصر تصویری است. د(

 کدام عبارت در مورد ارزیابی دانشجو در یادگیری الکنرونیکی صحیح است؟ ـ 90
 شود.می یادگیری تلفیق فرآیندرست، ارزیابی با در صورت اجرای د الف(
  پایان ترم سنتی به شیوه آنالین، رکن ارزیابی هستند.های اخذ آزمون ب(
 آنالین، صحت و اعتبار بیشتری دارند.های ارزیابی ج(

 گیرد.می تر صورتفراهم سازی شرایط یکسان برای دانشجویان راحت د(

یادگیری زیاد استب ایـ  نـوع طراحـی چـه      فرآینداست که کننرل دانشجو بر ای درس مجازی به گونه طراحی یک ـ 95

 دارد؟ «بار شناخنی»تاثیری بر 
 بی تاثیر د( کاهش یا افزایش ج(  کاهش ب( افزایش الف(

محیط یادگیری الکنرونیکی بیشنر مـورد   ( درScaffoldingسازی )گاهیادگیری زیر، تکیههای از نظریه یککدامدر  ـ 96

 گیرد؟می توجه قرار
 ایمشاهده د( شناخت گرایی ج(  سازنده گرایی ب(  رفتارگرایی الف(

 مبانی کامپیوتر

 است؟ نادرستاز جمالت زیر درخصوص فیلدها  یککدام Accessدر  ـ 97
 شود.می گفته فیلد آنها از یک هر به که داراست راها ویژگی ازای مجموعه موجودیت هر الف(

 است. فیلد مقدار و فیلد نام جزء دو دارای فیلد هر ب(
 یابد.می اختصاص فیلدها مقادیر به بعدی سطرهای و فیلدها نام به اول سطر جدول هر در ج(
 از رکوردهای مرتبط به یکدیگر است.ای فیلد مجموعه د(

 ؟هسنید چیزی چه نیازمند Accessایجاد ارتباط بی  جداول بانک اطالعاتی در برای ـ 98
 یک فیلد کلیدی الف(
 کمشتر فیلد یک ب(
 کد فیلد یک ج(

 جدول فیلد یک د(
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 شود؟می اسنفادهای ، از چه گزینهCreateدر سربرگ  Accessوجو در برای ایجاد یک یرس ـ 99
 Tableگروه  الف(
 Formگروه  ب(
 Othersگروه  ج(
 Reportsگروه  د(

 خود را وارد کند؟های تواند یادداشتمی از نواحی تشکی  دهنده ینجره یککدام، کاربر درPower Pointدر  ـ 011
 Speaker Notes الف(
 New Document ب(
 Status Bar ج(

 Open Presentation د(

 ای محــاوره هــا منمــایز شــود از کــادرســطر اول در یــک جــدول از بقیــه خانــهبــرای اینکــه  Power Pointدر  ـ 010

Table Auto format کدام گزینه را باید اننخاب کرد؟ 
 Heading row د( Border ج( Shading ب( Auto fit الف(

 شود؟می ابزار اسنفاده از کدام نوار Formatبرای نوریردازی و چرخاندن شک  سه بعدی رسم شده از تب  Power Pointدر  ـ 012
 Shape style د( Insert Shape ج( Clip Art ب( Word Art الف(

 شود؟گزینه اسنفاده میجویی در زمان و طراحی یکسان رن  و ظاهر اسالیدها از کدام برای صرفه Power Pointدر  ـ 013
 Slide Footer الف(
 Slide Header ب(
 Slide Layout ج(
 Slide Master د(

 کدام مورد را باید اننخاب کرد؟ Excelم نمودار، از لیست اجزاء نمودار در ئبرای قالب بندی فهرست عال ـ 010
 Serial د(  Plot Area ج(  Legend ب(  Chart Area الف(

 کدام گزینه صحیح است؟ Excelبرای اننخاب دو خانه غیرهمجوار در  ـ 015
 داریم.می نگه پایین را Shift کلید دوم خانه انتخاب و هنگام انتخاب را اول خانه الف(
 داریم.می نگه پایین را Altکلید  دوم خانه انتخاب و هنگام انتخاب را اول خانه ب(
 داریم.می نگه پایین راCtrl  را انتخاب و هنگام انتخاب خانه دوم کلیدخانه اول  ج(
 کنیم.می ابتدا روی خانه اول کلیک کرده سپس روی خانه دوم کلیک د(

 چگونه باید عم  کرد؟ Excel( در Cellبرای ایجاد یادداشت مننی برای یک خانه ) ـ 016
 Review / New Comment الف(
 Insert / New Comment ب(
 Insert / New Function ج(

 Review / New Function  د(
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 به چه منظور است؟ Excelدر  Name Boxکادر  ـ 017
 کردن آدرس خانه مورد نظر نمایش آدرس خانه فعال و وارد الف(
 کردن آدرس خانه مورد نظر و نمایش صفحه کاری وارد ب(
 فعال خانه آدرس کاری و نمایشنمایش صفحه  ج(
 نمایش آدرس خانه مورد نظر و وارد کردن صفحه فعال د(

 ؟کنیدمی اسنفاده ترکیبی کلید کدام از صفحه طول در Wordبرای شکسن  جدول در  ـ 018
 Alt + Enter الف(
 Ctrl + Enter ب(
 Alt + Ctrl ج(
 Shift + Enter د(

 گیرد؟می برای چه کاری مورد اسنفاده قرار Wordدر  Book Markفرمان  ـ 019
 سند در مئعال از بعضی تغییر برای الف(
 مشخص محلی بریدن برای ب(
 تر بعدی به محلی مشخص از سندبرای مراجعات ساده ج(
 مختلف نقاط به ورود نقطه انتقال برای د(

از زیر منوی  Orderمن  اننقال یابد با کلیک سمت راست و اننخاب  به زیر Wordبرای اینکه شک  کشیده شده در  ـ 001

 ظاهر شده کدام مورد را باید اننخاب کرد؟
 Bring to Front الف(
 Send to Back ب(
 Bring Forward ج(
 Send Behind Text د(

 زیر قرار دارد؟های از تب یککدامتری  دسنورات در مهم Wordبرای مدیریت اسناد در  ـ 000
 Quick Access الف(
 Office Button ب(
 Bar Title ج(
 Ribbon د(

 از بدافزارها همیشه وابسنه به عملکرد کاربر است؟ یککداماننشار  ـ 002
  هاویروس الف(
  هاکرم ب(
  هاتروجان ج(
  افزارهاباج د(

 گیرد؟می به چه منظور مورد اسنفاده قرار IMAPیروتک   ـ 003
 ارسال ایمیل و فایل الف(

 ارسال و دریافت ایمیل ب(
 دریافت ایمیل و فایل ج(
 ارسال و دریافت فایل د(
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را  access exerciseعبـارت   ،در عبـارت جسـنجو نباشـد    exerciseاگر بخواهیم صفحاتی جسنجو شوند که کلمه  ـ 000

 کنیم؟می چگونه جسنجو
 access + exercise الف(
 exercise + access ب(
 exercise - access ج(

 access - exercise د(

 شود؟می اسنفاده Internet Optionبرای ینهان کردن نمایش تصاویر در صفحه وب از کدام زبانه ینجره  ـ 005
 General الف(
 Advanced ب(
 Security ج(
 Connect د(

 مخفف چیست؟ URL ـ 006
 Uniform Resource Locator الف(
 Utility Resource Local ب(
 Unicode Reply Local ج(
 Utility Resource Locator د(

 ود؟شمی ظاهر Stand byبه جای  Hibernateچگونه گزینه  ـ 007
 هنگام خاموش کردن سیستم Ctrlفشردن کلید  الف(
 هنگام خاموش کردن سیستم Altفشردن کلید  ب(
  هنگام خاموش کردن سیستم Shift فشردن کلید ج(
 هنگام خاموش کردن سیستم Tabفشردن کلید  د(

که خصوصـیت آرشـیو آنهـا برداشـنه نشـوند،      های تغییر یافنه به صورتی در کدام روش یشنیبان گیری فقط فای  ـ 008

 شوند؟می یشنیبان گیری
 Incremental الف(
 Daily ب(
 Normal ج(
 Differential د(

 رود؟می کارهبی  چند ینجره باز در ویندوز، کدام گزینه برای اننقال مکان نما به ینجره دیگر ب ـ 009
 Ctrl+Tab الف(
 Alt+Tab ب(
 Tab ج(
 Alt+space د(

 در یک سیسنم کامپیوتری، تحت نظارت کدام واحد است؟ها ترتیب اجرای دسنور العم  ـ 021
   CU د( RAM ج( CPU ب( ALU الف(
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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 
As evidence of our priorities, there can be no greater indictment of our generation than to compare the 

resources we advocate to arms with those we spend on helping the poor. Global defense expenditures have 

now grown so large that it is difficult to grasp their full dimensions. The world’s military expenditure of only 

half a day could finance WHO’s COVID-19 vaccination program. A modern tank costing about $5 million 

could provide 2000 classrooms for 50,000 children. A jet fighter for $40 million is the equivalent of 50,000 

pharmacies in poor countries. Public expenditure on weapons research approaches billions of dollars a year 

and occupies more than a million scientists and engineers throughout the world. This is a greater research 

effort than on anything else on Earth, and is more than that on the problems of energy, health, education, and 

food combined. Only a small amount of each country’s budget is spent annually on development aid, and 

even this amount is declining each year. In addition, the rich countries’ relief aids to the developing nations 

have reduced dramatically in recent years. 

 .The author seems to ......... his/her generation for the type of expenditure mentioned  ـ121

a)   disapprove  

b)   admire 

c)   support 

d)   appreciate 

 . ......... The expenditures on global defense have resulted in  ـ122

a)   fewer arms sales throughout the world 

b)   more annual development aids 

c)   more employment all over the world 

d)   fewer public welfare programs 

 . ......... The underlined word that refers to  ـ123

a)   anything else   

b)   research effort 

c)   public expenditure  

d)   main priority 

 . ......... It is implied that the author of this article  ـ124

a)   disagrees with any expenditure on military forces 

b)   favors spending more money on development aid 

c)   faces generation gap in his/her country 

d)   supports more arms race between the countries 

 .The author of this article is ......... the priorities in the world  ـ125

a)   unaware of               

b)   indifferent to 

c)   critical of     

d)   in favor of 
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Passage 2 
 

The human body can tolerate only a small range of temperature. Heat reactions usually occur when large 

amounts of water and/or salt are lost through excessive sweating following energetic exercise. When the 

body becomes overheated and cannot remove this excess heat, heat exhaustion and heat stroke are possible. 

Heat exhaustion is generally characterized by clammy skin, fatigue, nausea, dizziness, plentiful sweating, and 

sometimes fainting, resulting from an inadequate intake of water and the loss of fluids. First aid treatment for 

this condition includes having the victim lie down, raising the feet 8 to 12 inches, applying cool, wet cloths to 

the skin, and giving the victim sips of salt water. Heat stroke is much more serious; it is an immediate life-

threatening situation. The characteristics of heat stroke are a high body temperature (which may reach 106° F 

or more); a rapid pulse; hot, dry skin; and a blocked sweating mechanism. Victims of this condition may be 

unconscious, and first-aid measures should be directed at quickly cooling the body. The victim should be 

placed in a tub of cold water or repeatedly sponged with cool water until his or her temperature is sufficiently 

lowered. Care should be taken, however, not to over-chill the victim once the temperature is below 102° F. 

 . ......... The most immediate concern of a person tending to a victim of heat stroke should be to  ـ126

a)   get salt into his/her body 

b)   raise his/her feet 

c)   lower his/her pulse 

d)   lower his/her temperature 

 ?Which of the following is a sign of heat exhaustion  ـ127

a)   long-term unconsciousness 

b)   a lot of sweating 

c)   hot and dry skin 

d)   a weak pulse 

 .According to the passage, heat stroke is ......... than heat exhaustion  ـ128

a)   more hazardous  

b)   less significant  

c)   less threatening  

d)   more prevalent  

 Symptoms such as nausea and dizziness in a heat exhaustion victim indicate that the person most  ـ129

likely needs to ......... . 

a)   be immediately taken to a hospital. 

b)   be given more salt water. 

c)   be immersed in a tub of water. 

d)   sweat more and more. 

 It is concluded in the passage that we should ......... chilling the victim when the temperature is  ـ130

below 102° F. 

a)   stop 

b)   continue 

c)   repeat 

d)   start  
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Passage 3 
 

To address remaining and emerging challenges, World Health Organization (WHO) developed the Global 

technical strategy for malaria 2016-2030, which was adopted by World Health Assembly (WHA) in May 

2015. The strategy sets the most ambitious targets for reductions in malaria cases and deaths since the 

malaria eradication era began. It was developed to defeat malaria 2016-2030 for a malaria-free world, to 

ensure shared goals. The strategy has three main building blocks. Pillar 1 is to ensure universal access to 

malaria prevention, diagnosis and treatment. Pillar 2 is to accelerate efforts towards the elimination of 

malaria and attainment of malaria free-status. Pillar 3 is to transform malaria surveillance into a core 

intervention. It is estimated that annual investment in malaria control and elimination will need to increase to 

6.4 billion US dollars per year by 2020 to meet the first milestone of 40% reduction in malaria incidence and 

mortality rates. Annual investment should then further increase to 7.7 billion US dollars by 2025 to meet the 

second milestone of a 75% reduction. To achieve 90% reduction goal, annual malaria spending will need to 

reach an estimated 8.7 billion US dollars by 2030. 

   .WHO and WHA ......... defeating malaria  ـ131

a)   follow a common goal in 

b)   have adopted different strategies for 

c)   move behind 2016-2030 plan in 

d)   provide the funds necessary for  

 .The text considers a steady increase in ......... for malaria control and elimination  ـ132

a)   the number of pillars 

b)   annual investments 

c)   malaria cases  

d)   ambitious targets 

 The time interval of 2016-2030 for malaria reduction or eradication seems to be ......... set to  ـ133

defeat malaria.  

a)   a fixed evidence-based rate of time  

b)   determined on the basis of the existing fund 

c)   determined on the basis of the field work 

d)   an approximate estimate of the time  

 The classification of the global technical strategy (for malaria defeat) into three main building  ـ134

blocks is to ......... .   

a)   speed up efforts to raise the necessary funds 

b)   spread malaria prevention knowledge universally 

c)   target the malaria eradication tasks more specifically  

d)   start the intervention phase right from the beginning  

  .The last sentence ......... in achieving the intended goals  ـ135

a)   rules out 2030 as the intended time  

b)   highlights the importance of investment  

c)   refers to the writer’s lack of hope  

d)   shows the funds already available   
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Passage 4  
 

In a purely rational world, vaccination rates would fluctuate constantly depending on how much people fear 

getting sick. That’s what scientists have discovered while trying to find a model for vaccination rates 

mathematically. But scientists have recently found the missing puzzle piece that explains why vaccination 

rates stay high in the real world or, in some cases, low. The reason, it turns out, is peer pressure.  

Public health officials frequently worry about low levels of childhood vaccination, often driven by unfounded 

concerns that vaccines are linked with autism. But in many nations without mandatory vaccination rules, 

rates of childhood vaccination remain surprisingly high, said Tamer Oraby, a mathematician at the University 

of Guelph in Ontario, Canada. The question we wanted to answer is, “why are we seeing such high 

vaccination levels in non-mandatory vaccination programs?”  

 . ......... According to the passage, the rate of vaccination  ـ136

a)   has significantly reduced recently 

b)   is following a steady pattern 

c)   remains steady no matter what people think 

d)   is affected by public views on its safety   

 . ......... The underlined that (paragraph 1) refers to  ـ137

a)   change in the rate of vaccination 

b)   vaccination importance in a purely rational world 

c)   mathematical modeling of vaccination rates 

d)   people’s fear of becoming sick 

 . ......... The term missing puzzle piece in the first paragraph indicates  ـ138

a)   vaccination models 

b)   real world     

c)   peer pressure     

d)   low vaccination cases 

 The author implicitly ......... people’s worries on the link between autism and childhood  ـ139

vaccination. 

a)   confirms   

b)   opposes   

c)   justifies   

d)   initiates 

 .Lack of mandatory vaccination rules ......... vaccination levels  ـ140

a)   does not necessarily reduce    

b)   are recommended to increase  

c)   serves as an incentive to enhance  

d)   is believed to have an impact on   
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 Part two: Vocabulary 

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

 The manager's suggestion was openly ......... by the team members since it was not likely to have a  ـ141

good outcome. 

a)   verified b)   appreciated c)   consolidated d)   rejected 

 ,As soon as the patient ......... using the drugs he was prescribed, unusual symptoms started  ـ142

making him seek help from a specialist. 

a)   recovered from b)   benefited from  c)   ceased d)   distinguished 

 One of the side effects of this drug is the ......... of blood vessels so that more blood can reach the  ـ143

organs. 

a)   dilatation b)   constriction c)   restriction d)   inhibition 

 He is unable to ......... his emotions when confronting a disagreeable situation; so anybody can  ـ144

easily see his feelings. 

a)   release b)   suppress c)   express d)   display  

 The physiologist managed to ......... everyone’s interest until the end of his speech; all the people  ـ145

in the conference were attentive.  

a)   reduce b)   confine c)   decline d)   sustain 

 .The patient was ......... the surgical treatment because she was afraid of any surgical procedure  ـ146

a)   reluctant towards b)   enthusiastic about c)   keen on   d)   inclined to 

 .Fever is generally considered as the ......... of infection still present in the body  ـ147

a)   termination b)   elimination c)   manifestation d)   cessation 

  .Most painkillers ......... sedatives used to remove or reduce the patient’s pain  ـ148

a)   endanger b)   suppress c)   endure  d)   encompass 

   .Adolescents are able to think in terms of future rather than just ......... events  ـ149

a)   current b)   upcoming c)   forthcoming d)   distant 

 One important nursing procedure is the vital signs assessment which is normally ......... after  ـ150

physical examination. 

a)   informed b)   performed   c)   reformed  d)   notified  
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 .Scientists create a weakened vaccine by ......... the power of an organism that causes the disease  ـ151

a)   approving b)   intensifying c)   attenuating d)   enhancing 

 Timely ......... by a skilled clinician is one of the most important factors in early diagnosis and  ـ152

treatment of the disease.  

a)   contamination b)   contraction c)   intervention d)   impairment 

 .The physician used a simple clear language to ......... the problem to the patient  ـ153

a)   complicate b)   elucidate c)   attribute d)   distribute 

 The persistence of pain in the patient’s knee means the painkiller was not ......... enough to relieve  ـ154

his discomfort. 

a)   sluggish b)   soiled c)   distorted d)   potent 

 ......... Patients with respiratory problems often experience irregular breathing patterns which  ـ155

their sleep.  

a)   improve b)   rupture  c)   disrupt  d)   promote 

 .High fever, severe coughs, and sore throat showed that the young boy was ......... influenza  ـ156

a)   infected with b)   avoided from c)   relieved from d)   empowered by 

 His doctor warned him that he really needed to go on a diet because he had ......... so much weight  ـ157

during the holidays.  

a)   come up with b)   put forth c)   come across with    d)   put on 

 Getting a lot of sleep and drinking plenty of fluids are recommended to ......... the effects of the  ـ158

flu. 

a)   alleviate b)   anticipate c)   document d)   elongate 

 The recycling company is ......... incinerating hazardous waste illegally causing considerable  ـ159

pollution. 

a)   awarded for b)   promoted for c)   accused of d)   indicative of 

 The newly discovered virus proved to be highly ......... since many were infected easily following  ـ160

their first exposure. 

a)   preventable   b)   transmissible    c)   suppressible d)   dismissible 

 یدموفق باش 


