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 61صفحه

  1متن 

 کالبد شناسی حشره

و شکم . سر شامل مغز حشره ،  بدن یک حشره از سه قسمت مهم تشکیل شده است : سر ، سینه 

چشم ها و دهان و همچنین دارای شاخک است . سینه قسمت مرکزی بدن است که پاها و بال ها 

جفت بال وجود دارد . شکم حشره از اندام های گوارشی و را در بر دارد . سه جفت پا و دو 

 تناسلی  آن تشکیل شده است .

 . مطابق متن ، سر حشره شامل کدام قسمتهاست ؟ 6

a سه جفت پا و دو جفت بال ) 

b سینه و شکم ) 

C چشم ها و شاخک ها ) 

d اندام های گوارشی و تناسلی ) 

 صحیح است . cگزینه ی  

 

  2متن 

 بدن مارها

 سیزده خانواده از مارها وجود دارد . همه ی آنها تعدادی ویژگی مشخص دارند .

اوال بدنشان باریک و استوانه ای شکل است و دم از بدن جدا نیست . دوما بدن با پولک های 

 سخت و صاف پوشیده شده است . سوما هیچ عضو خارجی وجود ندارد .

 ک و دندانهای تیز کوچکی هستند .مارها دارای چشم های گرد کوچک ، یک زبان ناز

 . مطابق متن کدام یک از جمالت زیر درست است ؟2



a . چشم های بیضی شکل در بیشتر مارها دیده می شود ) 

b . دم مجزا یکی از ویژگی های بسیاری از مارهاست ) 

c . مارها فاقد زبان و دندان اند ) 

d . هیچ اندام خارجی نمی توان در مارها دید ) 

 صحیح است dگزینه ی 

 

 3متن 

.خون یک مایع قرمز ، رگهای خونی و خون تشکیل می شودسیستم گردش خون انسان از قلب 

واحد خون در بدن انسان وجود دارد .سه نوع رگ در بدن  1غلیظ است . به طور متوسط حدود 

آنها خون را به وجود دارد . شریانها ، وریدها و مویرگها . شریانها لوله هایی بزرگ هستند ، 

تمام قسمتهای بدن حمل می کنند . خون شریانی قرمز روشن و حاوی اکسیژن است . مویرگ ها 

رگهای بسیار کوچکی هستند . وریدها لوله های باریکی هستند . آنها دیواره های نازک دارند و 

اندامی  غیرارتجاعی اند .قلب یک اندام مخروطی شکل است و در مرکز سینه جای گرفته است .

سانتیمتر طول و  61ضخیم و ماهیچه ای است و چهار حفره دارد . به طور متوسط ، قلب حدود 

 گرم است . 133سانتیمتر ضخامت دارد . وزن آن حدود  1سانتیمتر عرض و  9

 . نویسنده در این متن اشاره می کند که : 6

a  نوع رگ در بدن وجود دارد . 1( حداکثر 

b  نارک دارند و غیرارتجاعی اند .( شریانها دیواره 

c  نوع از رگهای بدن هستند . 1( شریانها ، وریدها و مویرگ ها 

d . خون شریانی فاقد اکسیژن است ) 

 صحیح است cگزینه ی 

 

 . مطابق متن : 2

a . مرکز سینه جایی است که قلب در آنجا واقع شده است ) 

b . قلب مخروطی شکل انسان در سمت چپ سینه او قرار دارد ) 



c . ساختار استخوانی ضخیم قلب از چهار حفره تشکیل شده است ) 

d  گرم است . 133( میانگین وزن قلب بسیار بیشتر از 

 صحیح است . aگزینه ی 

 

  4متن 

 گوش

 قسمت مهم دارد : 4انسان دو گوش دارد . هر گوش 

 بیرون از جمجمه است . . الله ی گوش که 6

. گوش خارجی شامل پرده ی صماخ ، یک غشای نازک از پوست است . امواج صوتی وارد  2

 گوش شده و باعث لرزش پرده ی صماخ می شوند .

. گوش میانی بعد از گوش خارجی است . شامل سه استخوان که امواج صوتی را به گوش  1

 داخلی انتقال می دهند .

د از گوش میانی قرار گرفته که شامل حلزون گوش است ، داخل حلزون ، . گوش داخلی بع 4

 کورتی وجود دارد که اندام شنوایی است .

 . در متن بیان شده است که : 6

a . پرده ی صماخ موجود در گوش خارجی اندام شنوایی است ) 

b . گوش داخلی بعد از گوش خارجی قرار گرفته است ) 

c  امواج صوتی توسط سه استخوان قرار گرفته در گوش میانی به گوش داخلی منتقل می شوند ) 

d  حلزون و کورتی که در گوش داخلی جا دارد برای مشخص نمودن جهتی است که صدا از )

 آن تولید شده است .

 صحیح است . cگزینه ی 

 

 5متن 

قلب انسان به چهار حفره تقسیم شده است که هر یک از آنها عملکرد خاص خود را در چرخه 

پمپاژ خون  انجام میدهد. دهلیزها حفره های فوقانی با دیواره نازک هستند که خونی را که از 



وریدها بین ضربان قلب جریان دارد جمع آوری میکنند. بطن ها حفره های  پایینی با دیواره 

تند که خون را از دهلیز دریافت و فشار آن را به داخل رگ های خونی با هر انقباض ضخیم هس

قلب  هل میدهند. دهلیز و بطن چپ به طور جداگانه از سمت راست کار می کنند. نقش حفره 

سمت راست قلب، دریافت خون فاقد اکسیژن از بافتهای بدن و ارسال آن به ریه ها می باشد، 

ب خون غنی از اکسیژن را از ریه ها دریافت و آن را دوباره  به سپس حفره سمت چپ قل

 بافتهای بدن میفرستد.

 این متن به این اشاره دارد که بطن ها: -6

 الف(دیواره نازک نسبی دارند

 ب(خون را به دهلیزها میفرستند

 ج(باالی دهلیز ها قرار دارند

 د(خون را به داخل رگهای خونی میرانند

 ،زمانی که خون از بطن ها به داخل رگهای خونی رانده میشود که:برطبق این متن -2

 الف(همزمان با تپش قلب

 ب(بین ضربات قلب

 ج(قبل از هر انقباض قلب

 د(قبل از آنکه توسط دهلیز دریافت شود.

 بر طبق این متن، کدام قسمت از قلب خون را از اندام ها گرفته و به ریه ها میفرستد؟-1

 الف(دهلیز

 ب(بطن

 دهلیز و بطن راستج(

 د(دهلیز و بطن چپ

 

 6متن 

اریک اریکسون معتقد بود که رشد شخصیت مجموعه ای از نقاط عطف است، که آنها را در 

شرایط تنش بین کیفیت مطلوب و خطرات را توصیف نمود. وی تاکید کرد که تنها زمانی که 



 می گیرد.ویژگی های مثبت سنگین تر از خطرات باشند رشد روانی سالم صورت 

یک نقطه عطف مهم در حدود شش سالگی رخ می دهد. کودکی که در سن ورود به مدرسه است 

در نقطه ی عطف هنگامی که رفتار تحت سلطه کنجکاوی و عملکرد عقالنی است. او اکنون 

شناختن به نفع خود توسط تولید همه چیز را می آموزد. کودک حس صنعتی خود را گسترش می 

مرحله این است که کودک ممکن است احساس بی کفایتی  یا حقارت را تجربه دهد. خطر این 

کند. اگر کودک به تولید و انجام کارها تشویق شود اجازه به پایان رساندن وظایف راداشته باشد، 

و برای تالشش مورد ستایش قرار بگیرد، نتیجه حس صنعتی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر 

نباشند و یا اگر مورد انتقاد قرار بگیرد و یا با او به عنوان یک تالش کودک موفقیت آمیز 

دردسرساز رفتار شود، نتیجه احساس حقارت است. به این دالیل، اریکسون دوره ی شش تا 

 یازده سالگی را صنعت در مقابل حقارت نامید.

 

 بد؟ساله گسترش یا 66تا1برطبق تئوری اریکسون، کدام ویژگی خوب باید در یک کودک -6

 الف(دوست داشتن مدرسه

 ب(احساس بی کفایتی

 ج(توانایی به پایان رساندن وظیفه

 د(یک حس صنعتی

برطبق تئوری اریکسون، در صورتی که تالش های یک کودک مورد نکوهش و انتقاد قرار  -2

 بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 الف(کودک معلمش را دوست نخواهد داشت

 خواهد کردب(کودک از دوستانش دوری 

 ج(کودک برای شناختن به نفع خود سخت تر تالش خواهد نمود

 د(کودک احساس حقارت خواهد کرد

 صنعت در برابر حقارت یک مثال برای...است: -1

 الف(یک فشار بین یک ویژگی خوب و خطر

 ب(کنجکاوی عقالنی



 ساله 66ساله و ی کودک  1ج(تفاوت بین یک کودک 

 د(یک تئوری آموزشی

 

 7متن

در گروه های  هم با است که در ابتدا بی شماری نشات گرفته مولکول های آب ازدانه برف 

. اتمهای هیدروژن گرد هم می آیند اکسیژن و بین ضعیف نیروی جاذبه در نتیجه کوچکی

 کامال یک شبکه مولکولی، زده یخ یک کریستال به را گروه ها متعاقبایکسان  نیروهای

می متعددی   مولکولی بلورهای در نهایت،  .را سازماندهی کنند از مولکول شده سازماندهی

 به را مولکول ها که نیروهاییمتوجه شدند  دانشمندان شکل بگیرد.  دانه برف پیوندند تایک

فرار  استفاده مورد مهم مواد انواع برای تولید را می توان طبیعی مونتاژ میکنند، کریستالهای

 از که، متفاوت را تعیین کرده اند مولکولی ساختار کریستال 93333 بیش ازساختار آنها  .داد

 نفتالین هستند. آسپرین و ها ترین نمونه شایع

 چه شرایطی و مولکول چه نوعاینکه  درک بهتر به امیددر سال های اخیر، پژوهشگران 

 مولکول را تولید میکند، چگونگی سازماندهی مفید غیر معمول و خواص با مولکولی بلورهای

 یک کریستال خواص مواد که آگاه هستند . دانشمندانرا مطالعه نموده اند  کریستالی ها به شکل

 در مورد آنها، با این حال دارد بستگی در کریستال مولکول سازماندهی بزرگی از  به قسمت

 اطالعات کمی دارند) کمی میدانند(. کریستالهایی مونتاژ چنین کنترل عوامل

شروع  ساخت قبل ازمی تواند  .است ساختمان طراحی یک شبیه به مولکولی کریستالسنتز 

تصریح  مناسب و شکل از اندازه و مولکول ها راتعداد و تیرها باید شکل و اندازهمعمار  .شود

 به یک شیمیدان  .کند انتخاب را نگه می دارد کنار هم را کریستالها مولکولی که نیروهای وکند 

 اما، مختلف را پیدا کند های و اندازه اشکال بسیاری با های مولکول تواند می معمول طور

 .جمع آور شوند قابل پیش بینی به شیوه ای که است آنهایی مشکل پیدا کردن

 بر طبق این متن یک دانه برف از......شکل میگیرد -6

 الف(نیروی جاذبه بین اتمهای اکسیژن وهیدروژن

 جدیدومفیدب(بلورهای مولکولی با خواص 



 ج(ساختن بلورهای مولکولی

 د( اتصال بلورهای مولکولی متعدد

 بر طبق این متن مولکولهای آب در نتیجه یک ...... به هم وصل میشوند: -2

 الف(یک جاذبه بین اتمهای اکسیژن و هیدروژن

 ب(سازماندهی مولکولها در یک بلور

 میکندج(یک نیروی قوی که مولکولهای بلور را گرد هم جمع 

 د(خواص مفید و غیر معمول بلور های مولکولی

 با استفاده از نیروهایی که مولکول ها را گرد هم میآورند دانشمندان میتوانند: -1

 الف(مولکولهایی با شکل و اندازه متنوع بیابند

 ب( ساختار بلورهای مولکولی مختلف را تعیین کنند

 یکنندج( مولکولها را به یک شبکه کامل سازماندهی م

 د(مواد جدید و مفید میسازند

بر طبق این متن محققان به چه دلیلی چگونگی سازماندهی مولکولها برای تشکیل بلورها را  -4

 مطالعه میکنند؟

 الف( برای اینکه مولکولها را در میان بلورهای طبیعی گرد هم اورند

 ب( برای اینکه چگونگی ساخت بلورهای مولکولی را یادبگیرند

 ی ساختن آسپرین و نفتالینج( برا

 د( برای تغییر خصوصیات مادی بلورها

بر طبق این متن دانشمندان هنوز برای یادگیری درباره ی سازماندهی مولکولها چه چیزی  -5

 را نیازدارند؟

 الف(خاصیت مادی یک بلور را چه چیزی تعیین میکند

 ب(نیروهای مولکولی که مولکولها را کنار هم نگه میدارند

 شرایطی که بلورهای مولکولی را تولید میکندج(

 د(عواملی که روش گردهم آیی بلورها را کنترل میکند

 بر طیق این متن وظیفه ساخت ک بلور مولکولی میتواند با........مقایسه شود: -1



 الف(طراحی یک ساختمان

 ب(ساختن یک خانه

 ج( درست کردن مواد

 د(ساختن یک شبکه

 :لغاتاولمهارت 

 32صفحه 

  

ت...به طور مساوی در همه ی دستورافشار مایع و گاز  ..........( 23  

عمل جراحی،عمل(  a 

 b)به 

متقاضی(  c 

 d)*به کاربرده شده

 

یک فرد درون گرا متمال هست که بشود.......( 26  

ناامید  -افسرده  (*a 

 b) بداخالق

 c(عوض کردن

تصور کردن،وهم،خیال (d 

 

که  کرمیک" ماشین درو را اختراع کرد که یک ماشین کشاورزیستاقای "ام سی 6314در سال ( 22

 استفاده میشود برای.......

 a) کاشتن

 b)*شخم زدن

 c) کاشته



 d)برداشت

 

یکی از مزیتهای گندم هست  .......ش  برای رشد در مناطق با بارش محدود( 21  

 a) توانایی

 b) توانا

 c) شایستگی

 d) مستعد

 

ه انها سوئدی گفت که بچه ها.......به طور متفاوت از بزرگساالن  کپیاگت  فیزیولوژیست ( 24

 نمیتوانند به طور موثر به همان شیوه اموزش داده شوند

 a) دلیل

 b) محاسبه

 c) هدف

 d)*تخمین زدند

 

مبوسذرت.........به وسیله ی سرخ پوستان امریکایی   اورده شده بود به اروپا به وسیله ی کل( 25  

 *a)کشت داده شده

 b(النه گزینی

 c)پرورش

 d)رام کردن

 

 

..........تشنگی بر اساس غلظت نمک در خون است( 21  

 a)*احساس

 b)مشاهده کردن/دریافتن/درک کردن



 c)پاسخ

 d)تحت تأثیر قرار داده شده  

 

یادگیری در خواب شده یک موضوع مطالعه............. در سالهای اخیر( 22  

 a)مجذوب

 b)جذاب*

 c)خوشی/مسرت/لذت

 d) تحت تأثیر قرار داده شده

 

فراوانترین ماده معدنی مشتق شده از دریا نمک سدیم کلراید یا نمک طعام هست( 23  

 a)بافراوانی

 b)کافی

 c)سخاوت

 *d)فراوان

 

تنددیاتومها گیاهان خیلی ریزی هستند که هرجاکه رطوبت و نور وجود داشته باشد موجود هس( 29  

 *a)کوچک

 b)تنوع

 c)کوتاه

 d)لحظه

 

این لباس چشم نواز هست و خیلی از مردم.......من روی ان( 13  

 a)متمم/مکمل

 *b)تعریف کردن

 c)شکایت کردن



 d)مکمل

 

که  رئیس بیمارستان ما در رشته علوم كامپیوتر است و او كامال............در مورد کامپیوتری(16

 بیمارستان به تازگی خریده است

 a)فهمیده/زیرک

 b)دانش/اطالعات

 *c)مطلع

 d)میداند

 

تر از یک اگر شما در یک دیکشنری نگاه کنید شما خواهید فهمید که لغات انگلیسی معموال بیش(12

 ........دارند

 a)تنگ نظري ها/خست/پستی

 b)بامعنی

 c)وسیله

 *d)معنی

 

الفات ..........در خیلی اختاگرچه نمایندگان به سختی کارکردندتا به موافقت برسند  انها پیدا کردند (11

 میان خودشان

 a)*سیاسی

 b)مصلحت دان/باتدبیر

 c)فعالیت سیاسی

 d)زلحاظ سیاسی

ندهر دو بخش تالش زیادی کردند تا یک قرارداد منعقد کنند اما انهادر تالششان...........نبود(14  

 a)موفق شدن

 *b)موفق



 c)موفقیت

 d)متوالی

 

ِِ ِ جان بیشتر از (15 ِِ پیش مرد  اما او هنوز ازدواج نکرده.او یک  ..........تنها هستسال 63زِن  

 a)زن بیوه

 *b)مرد بیوه

 c)بیوه/بیوه شده

 d)بیوگی

 

از وقتی دو کشور واحدهای نظامی شان را در طول مرز متمرکز کرده اند  جنگ......هست(11  

 a)نامعلوم

 b)شاید/به احتمال زیاد

 *c)غیرقابل اجتناب/حتمی/مسلم

 d)احتمال

 

هرچه اتفاق بیفتد  الزم هست که ما..........بمونیم(12  

 *a)ارام/ساکت

 b)به ارامی

 c)ارامش

 d)خاموش

 

منشی ........... دزدیده مقداری پول از بانک(13  

تصور می شود -قرار است به  -قرار است برای  (a 

 b)فرضا

 c)مفروض



 d)فرض کردن/گمان کردن/تصور کردن

 

تمام شده بود با مقاله وقتی کامپیوترم فایل را ازدست دادمن........... کارم (19  

 *a)واقعا

 b)واقعی/مجازی

 c)پرهیزگاری

 d)پرهیزگار

 

جیم دریافت کرد یک نامه ............پلیسهای جدید دانشگاه(43  

 a)متوجه ،رعایت کننده

 b)بی توجه

 c)با توجه به

 *d)درباره ی

 

 گذشتهمهارت اول:نمونه ای از سواالت سنوات 

 32صفحه 

 1متن 

بچه متولد نشده.اگر چه یک موجود زنده است.ولی  یک ادمی هست که هیچ کس او را 

نمیشناسد.حتی والدینش نمی دانند بچه اشان چه شکلی است و به چه شکلی از یک فرد تبدیل 

خواهد شد.به هر حال در نظر گرفتن)این( مفهوم نسبت به تولد به عنوان شروع طول عمرمفید 

تر است .برای یک چیز ان به یاد ما میاوردکه روندحیات قبل از تولد وجود دارد.به عنوانی 

دیگرجلب میکند به این حقیقت مهم که بسیاری از خصوصیات فردیت یک شخص شکل 

گرفته.بعضی حتی دقیقا مشخص شده  در مرحله بارداری طول زندگی.تا اینکه اخیرااطالعات 

سیع مطابق تحقیقات حیوانی یا از ازمایش بر روی جنین انسانی این مرحله از حیات بطور و



دوران بارداری که به دلیل یا دالیلی زودتر از موعود ختم شده است بدست امده.اکنون از زمان 

 –ورودتکنولوزی های پیشرفته نظیر سونوگرافی و  عکاسی جنین ممکن گردیده مشاهده کردن 

دقیقه جزئیات دنیای نا شناخته قبل از تولد .حتی حاال  گوش کردن به و پیگیری در-عکس گرفتن

 وجود شروع حیات بهتر شناخته شده به عنوان نتیجه این پیشرفت ها در علم .

 .روند حیات اغاز می شود:661

 .با بارورسازی تخم6

 .اولین باری که نوزاد نفس می کشد2

 .بعد از مرحله قبل از تولداز طول حیات1

 اشکال مشخص.به دنبال پیشرفت 4

 

 .اطالعات مربوط به زندگی قبل از تولد:662

 .کم است به دلیل تحقیقات محدود حیوانی6

 .کامال وابسته به دسترسی جنین های سقط شده دارد2

 .افزایش یافته بوسیله پیشرفت های اخیر علمی1

 .مانع شده بوسیله ختم حاملگی های غیر قابل توصیف4

 

 رفته امروزه.در متن.تکنولوزی های پیش663

 .اطالعات در دسترس گذشته را رد کرده6

 .اساسا بر روی زندگی تولد پیش رو تمرکز کرده2

 . به مشاهدات جنین های سقط شده محدود شده1

 .به توضیح منشا حیات انسان کمک میکند4

 

 .یک عنوان مناسب برای متن میتونه:669

 .تصور و تولد6

 .زندگی واغازش2



 .خصوصیات نوزاد1

 امل فردیت.تک4

 

 2متن 

ترویج سالمت وارد حوزه تجارت وصنعت شده.کارمندان نگرانتر میشوند درباره باال رفتن 

هزینه مراقبت  سالمتی و درمان بیماریها که مربوط به رفتارهای شیوه زندگی می شود.انها 

ماندهی همچنین نگرانند درباره افزایش غیبت و نبود مولد.به این دالیل بسیاری از مشاغل ساز

می کنند برنامه ترویج سالمتی را در محل کار.بعضی ها استخدام میکنند متخصصان ترویج 

سالمتی رابرای پیشرفت و تکمیل کردند برنامه برای انها .در حالیکه دیگران  خرید برنامه های  

ی بسته بندی  که هم اکنون پیشرفت کرده بوسیله ی سازمان مراقبت سالمتی یا ترویج همکاریها

سالمتی .برنامه ای  پیشنهادی  در محل کار معموال شامل کارمند غربالگری بهداشت  و مشاور 

.تناسب فیزیکی .اگاهیهای غذایی.ایمنی کار و کنترل استرس و کاهش میباشد .تالشها  ایمنی و 

سالمتی محیط کار را ترویج می دهد .بسیاری مشاغل بزرگ اماده می کند امکانات ورزشی 

رمندانش و پیشنهاد میدهند  برنامه  ترویج سالمتیشان برای باز نشستگی .اگر کارمندان برای کا

بتونند نشان بدهندمنافع هزینه مهار از چنین برنامه هایی. دالرهایشان به خوبی  در نظر گرفته 

 میشود و مشاغل بیشتری فراهم میسازنندبرنامه های ترویج سالمتی رابه عنوان سود اشتغال.

 عنوان مناسب برای باالی پاراگراف می تونه. .یک623

 .ایمنی محیط سالم کاری6

 .ترویج برنامه های سالمت در محیط کار2

 .موسسات ترویج سالمتی1

 .باال بردن اگاهی کار مندان4

 

 .متن داللت دارد افزایش غیبت هست احتماال منجر به....626

 .بیماریهای مزمن کارمندان6



 کارمندان .از دست دادن بهره وری2

 .باالرفتن هزینه های مراقبت سالمتی1

 .سبک زندگی کارمندان4

 

 .بعضی کارمندان گسترش می دهند برنامه های ترویج را به622

 .محل های سالمتی متوسط6

 .خصوصی کردن محل های کار2

 .خلق یک محل کار سالمت1

 .افزایش اگاهی کارمندان4

 

 میشوداز طریق.رشد برنامه های ترویج سالمتی تضمین 621

 .مقرون به صرفه6

 .از دست دادن بهره وری2

 .باال رفتن قیمت ها1

 .اگاهیهای غذایی4

 

 .کارمندان تشویق می کنندبرنامه های ترویج سالمتی بخاطر اینکه624

 .می خواهند مبارزه کنند با افزایش هزینه های مشکالت سالمتی کارمندان6

 ت را.بتوانند استاندارد کنند کیفیت محصوال2

 .دوست دارند جلوگیری کنند از اعتصاب  کارمندان1

 .ترجیح می دهندبرای مشاوره وغربالگری4

 

.متخصصان تکامل یافته اند ما بین گسترش نقش های برستاری به عنوان نتیجه        625

 تکنولوزی.

 .اشغال4.انفجار   1.اختراع   2.کشف   6



مختلف.شامل اگاهی .دستیابی عمدی نسبت به        .نیکی روندی با بسیاری درجات 621

 سالمتی شخص.

 .بیاده سازی4.تطابق   1.افایش   2.ارزیابی   6

از برستاری و مستقیما مربوط به ترویج.  تی هست یک بخش ضروری.مطالعات سالم622

 نگهداری.ترمیم سالمتی.

 .تعریف4.رقیب  1.هدایت   2.ساختن   6

 

کند به عنوان یک مکانیسم دفاعی بر ضدمیکروارگانیسم های .جفت همچنین عمل می623

 باتوزن های معین و     موادها.

 .خوابیده4.مضر   1.مشکوک   2.بومی   6

 

 از اطالعات فرم ارزیابی بیماران. عضی فعالیت های پرستاران هستند .نشان داده که ب629

 .محاط شده4.مشتق شده   1.جمع اوری شده 2.ساخته شده   6

 

که یک سالمتی فردی باید مورد توجه قرار  بگیر د به عنوان عملکرد  مفهوم پایه هست 613.

 نهایی.

 .نتایج4.اتخاذ   1.تمایل   2.فرض  6

 

.برنامه بحث می کند که سالمتی و خدمات پزشکی باید  عمیق باشه به جهت مشاهده نیاز 616

 های مشتریان .

 .نشان دادن4.دوره  1.دوباره مرتب سازی    2.جایگزین   6

 

 .اقتصادبهداشت و سالمت دنبال میکند تعین کمیت کارایی بوسیله بیان ان در قوانین مالی.612

 .افزایش4.اندازه گیری    1.بیش افتادن از    2.ترویج   6

 



ماشین کارت خوان معمولی برای جدول ده میشوند  به عنوان یک .کامپیوترهازیادتر  استفا611

 ت .بندی اطالعا

 .اختیاری4.نماینده   1. مشخصات  2. اقامت   6

 

.در مورد یک مورد مشخص ممکن متفاوت باشه از جمعیت در بعضی توجه جدی.احتماال 614

 احتماال می باشند.اینکه چقدر بزرگ اینها  تئوری قادر میسازد ما را برای محاسبه

 .توزیع4.رفتار   1.اختالف    2.انباشتگی   6

 

گروه های سالم جمع اوری می شوندو دنبال می شود  پیشرفت بیماری  مطالعه.در یک 615

 بوسیله ان.

 .فاکتوریل 4.انباشته  1.گذشته نگر   2اینده نگر   6.

 

در سیستم امار حیاتی.تشکیل دهنده بخش اساسی از علم تولد های زنده هست یکی از .ثبت 611

 می باشد.

 .بنیاد4.فراوان    1.معافیت    2.ممانعت   6

 

 

 مهارت دوم

 :لغاتدوممهارت 

 23صفحه 



تمرین و استراحت کافی و مواد غذایی سالم و بی خطر کمک خواهد کرد که کودک خود را  -6

 به درستی پرورش دهید.

 ج. نفرت اور  د. با مسرت و خوشی  عمده فروشیالف .سالم وبی خطر    ب. 

 

 توانند فرق قائل شدن بین آبی و سبزبرخی از مردمان کور رنگ هستند، آنها نمی  -2

 دوپهلو حرف زدن   ب. فرق قائل شدن. مشتق گرفتن  ج.مست کردن د. تسریع کردن الف.

 

از آنجایی که من مریض شده ام، اشتها من خوب نیست، و به همین دلیل من نمی -1

 امروز یک غذای سبک. خواهم

 اشتهاالف. شوخ طبعی  ب. انرژی  ج.اعتماد به نفس د. 

 

آقای هندرسون همیشه خودداری میکند ازطرف کسی را گرفتن در یک بحث، اوبی طرف  -4

 باقی می ماند

 اختصاص داده شده د.خنثی و بی طرف ج الف حزبی  ب. منجمد

 

 دارو زخم راشفا میدهد. -5

 ج.شفا د.گرم می شود رهبری کردن  ب. متراکم ج. الف .

 

غم  اوبه سادگی ه آنچه که جامعه درباره او فکرمیکردزن کامال بی تفاوت بود نسبت ب -1

 نمیخورد.

 الف.بی تفاوت  ب. خشمگین ج.ناچیز د. ارعاب و تهدید

 

 رسید. توافق به با همسر خود او نشان می دهد که، داد تکون سرشومرد -2

 ج.خمیازه ای کشیدالف.هم زده ب.سرتکان دادن 

 



 بود زندگی حرفه ای او دستاورد باالترین این جایزه برنده راخود  -3

 الف.فرضیه  ب. منظره ج.دستاورد د. فاجعه

 

 کمرویی مرد باعث ترس او برای صحبت با دختر میشود. -9

 الف. اشتیاق  ب. حساسیت  ج .حرارت  د. کمرویی

 

 آن تقصیر شما نیست من برای مشکل شما راسرزنش نمیکنم. -63

 زدن د. واژگون کردن وآشفته وناراحتالف. فریب   ب.سرزنش ج.رنجاندن وصدمه 

 

 نور بیش از حد کم بود برای اینکه پسر نامه رابخواند. -66

 ثابت.یکنواخت.الف.روشنایی ب.ضمنی  ج.کم نور د.

 

 پول مورد نیاز یک مقدار متوسط بود نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک بود. -62

 وروشنفکرب.عظیم ج. دقیقه و دم  د.لیبرال وآزاده الف.متوسط 

 

 برخی از ویژگی های چهره  چشمها ، بینی، و دهان است. -61

 قطعات الف.وسایل  ب. شکستگی  ج.ویژگی های د.

 مردان و زنانی  زیادی که به ایاالت متحده آمدن نه می تواند بخواندو نه بنویسند، آنها -64

 .بیسواد بودند

 الف. بیسواد  ب.مرسوم ج عاطفی د.پرورده

 

 بیرحم درخواست اشک آلوده قربانی رانادیده گرفتقاتل  -65

 الف.احساساتی   ب.مهمان نواز  ج.انطباق  د.ظالم وبی رحم

 



اگریک ملت آزادهست هرشهروندباید حق مخالفت داشته باشداوبایدتوانایی بیان مخالفت خود -61

 را داشته باشد.

 الف. موافقت  ب.عزل کردن  ج.حل شدن  د.مخالفت و جدا شدن

 

 در مورد آن مطلب بسیاراختالف نظر وجود دارد، آن است یک موضوع بحث برانگیز-62

 ب.اصلی.موکل.سازنده  ب.مناسب  ج. بحث برانگیز  د.متوالی

 

 این سوال مبهم است و من مطمئن نیستم که معنی آن چیست.-63

 الف.مضطرب میکند  ب.بی نام.نام مستعار ج. پرماجرا د. مبهم

 

 محیط زیست برای تعیین شخصیت فرد کمک میکند.هم وراثت وهم -69

 الف.نگارش شرح زندگی شخصی بوسیله خود شخص ب.سرگرمی ج.همبستگی د.محیط زیست

 

زنان اغلب متهم به ولخرج بودن ، حداقل شوهران بسیاری شکایت دارند که همسرانشان بی -23

 پرو وبی اعتنا هستند در خرج کردن

 د.گرو گذاشتن ج. رایج بودن  وبی پروا ب.عجیب وبی اعتنا   الف.منطقی

 

 

 :نمونه ای از سواالت سنوات گذشتهدوممهارت 

 23صفحه 

 1متن

وفقیت در طول معاینه متخصص زنان یابررسی پرستار بایدهمیشه آگاه باشد که ارتباط کلید م  

ین مهم به عنوان مثال، تماس با چشم یک عنصریاابزار بسیار مهم ازارتباطات غیر شفاهی است و ا

گه است که اجازه تماس باچشم درطول معاینه تاانتها حتی درزمانیکه متخصص زنان درطرف دی



در چشم  درد غیر منتظره، احساس ناراحتی ، ترس و اضطراب غالبا برای اولین بار.میزنشسته است

ق ترین صورت دیده می شود و اغلب برای مدتها بیمار مایل به بیان شکایت لفظی است.اغلب موفو 

وجود داشته  باید یادداشت.بررسی با مکالمه است که تقریبا بخشی ازکارمتخصص زنان مرتبط است

ته باشد که بخش ثابت از معاینه است که آن هست درباره رخ دادن و آنچه بیمار باید انتظار داش

پستان  باشد.در زمان های دیگر گفتگو باید به سمت آموزش بیمارباشدازجمله ممکن است درمعاینه

.رخ دهد ایدبه بیمار در مواقع دیگر بازهم متخصص زنان و یا پرستارپس از تکمیل بخشی از معاینه ب

نرمال بودند همانطور که انتظار می رفتدوباره قوت قلب بدهد که همه این یافته  . 

 

 بیماربستگی دارد -معاینه موفق متخصص زنان، اساسا به کیفیت ارتباط پزشک(631

 پزشکان در وضعیت نشسته الف.به

 ب.ارتباطات غیر شفاهی

 بیمار. drapingج.بانحوه 

 کیفیت ارتباط پزشک بیمار د.

 

ه را تماس باچشم درطی معاینه متخصص زنان راقادرمی سازد تا احساس ناراحتی گفته نشد( 632

ند.بدا  

به دکتر برای برقراری ارتباط تاانتها اجازه می دهدالف.  

 متخصص زنان را قادر می سازد تا احساس ناراحتی گفته نشدهب.

 ج.با نشستن به سادگی در طرف دیگرمیز تسهیل میابد

 توسط بیمار پیچیده مناسب افزایش یافته استد.

 

 آن بیان شده است که معاینه متخصص زنان بایستی:(633

 قادر به پیش بینی هر گونه ناراحتی ابراز نشده

 فراهم شده است.برای هر بیمار یافته های غیر منتظره 

 آماده سازی بیماران از نظر روانی برای هر مرحله از معاینه است.



 همیشه یک معاینه دقیق در حال که گفتگو انجام میشود.

 

زنان خوب باید اطمینان بخش این را می توان از متن استنباط کرد که یک متخصص (639

 باشد.

 الف.اعتماد به نفس  ب.اطمینان بخش ج.تحصیل د. ارتباطات شفاهی

 

 مراقبت باید به بیماربپذیراند که:(663

 رنج می برند  الف.کمتراز ناراحتی یا استرس

 ب.انتظار میرود که هم یافته هاطبیعی است.

 است. drapingج.حفظ تماس چشم وابسته به 

 .پوشی کردن از هر گونه ناراحتی در حالی که در حال بررسی استد.چشم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت سوم

 درک مطلب:سوممهارت 
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 (53)3متن

سم شایعترین بیماری طوالنی مدت در کودکان است.دقیقا چرا این صادق است مشخص نیست آ

مراکزکنترل بیماری اسم اما عوامل  محیطی قطعا یک عامل اسم در کودکان است.باتوجه به 

کودکان امریکاییدر مناطقی زندگی میکنند که سطح اوزونشان فراتر ازسطح معیاردولت 25%

 مرکزی امریکا میرود  که همین میتواند به شش ها اسیب برساند و منجر به اسم شود.

رو ایی حتی خونه های امروزی که عایق هوا باشد میتواند حمالت اسم را تشدید کند چون انها هو

می تواند به مجاری شش ها اسیب برساندبه دام میاندازند و دوباره به که مملو از موادی اند که 

چرخه در میارند.کودکانی که مبتال به اسم  هستند احتمال بیشتری دارند که دچار حمالت اسم  

درشناسایی ازمایشهای الرژی بعضی وقتها .شوند  به خاطر اینکه انها  به این چیزاالرژی دارند

برخی عوامل الژی موثر هستند.قبل از تجویز ازمایشهای الرژی با این وجود بیشتر پزشکان 

توصیه میکنند خونه بیماران را کامال تمییز کنند توجه خاصی به مکانهاییکه رطوبت اضافی 

 ممکن است باعث تشکیل  کپکهایی که می تواند اسم را تشدید کند شود.

شده(  در پاراگراف اول که زیرش خط کشیده شده به احتمال زیاد به  (کلمه بسته)مهر وموم6

 معنی:

 د(کوچک ج(به خوبی طراحی شده ب(گران الف(مهروموم شده

 

 (کلمه مملو ازدر پاراگراف اول که زیرش خط کشیده شده معنیش به کدام کلمه نزدیکتر است:2

د(به کندی حرکت          ج(درجه بندی شده       ب(مملو از         الف(تهویه شده 

 کننده

 

(کلمه بدتر کردن)تشدید کردن( در پاراگراف دوم میتواند هم معنی کلمه ..... در پاراگراف اول 1

 باشد.

 د(به چرخه دراوردن ج(بدتر کردن ب(کمک کردن الف(آزار دادن
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تغییر دادنه  نفس (تکنیک های باستانی یوگا برای تغییر وضعیت های  ذهنی  یا فیزیولوژیکی 6

 کشیدن بین دو سوراخ بینی راتجویز میکردند.

الف( بر طبق تکنیک های باستانی یوگا اگر شما تغییر بدید وضعیت های ذهنی  یا فیزیولوژیکی 

                                              نفس کشیدن بین دو سوراخ  بینی را  شما خیلی از تجویزهای پزشکان را انجام خواهید داد.                                

ب( اگر شما تغییر بدید نفس کشیدن بین دو سوراخ  بینی را یک راه تجویز شده تغییر وضعیت 

 این یک تکنیک  باستانی یوگا است. ,های ذهنی  یا فیزیولوژیکی است

یر وضعیت های ذهنی  ج(تغییر دادن نفس کشیدن بین دو سوراخ  بینی را یک راه تجویز شده تغی

 این یک تکنیک  باستانی یوگا است. ,یا فیزیولوژیکی است

د( یوگی ها در گذشته ثابت کردند که عادت داشتند تجویز کنند روشهای باستانی را برای 

تغییردادن وضیت های ذهنی و فیزیولوژی نفس کشیدن از طریق هر دو سوراخ بینی به صورت 

 همزمان

 

 ی مختلفی دارند بعضی ها بسیار بزرگ هستند.(تپی ها اندازه ها2

 الف(اندازه بسیار زیادی از تپی ها وجود داره.

 ب(اندازه تپی ها از خیلی  کوچک تا خیلی بزرگ متغییر بوده.

 ج(تپی ها در اندازه های مختلف فروخته میشدند.

 بعضی بسیار بزرگ هستند.,د( تپی ها در اندازه های مختلف وجود دارند

 

 از مردم جهان ما هرگز به مدرسه نمیروند. (نیمی1

 جمعیت جهان به مدرسه رفته اند.%53الف(

 از کسانی که به مدرسه میروند پیاده مسیر را طی میکنند.%53ب(تنها 

 جمعیت جهان  پیاده به مدرسه رفته اند.%53ج( 

 جمعیت جهان به مدرسه رفته اند.%53د(تنها

 



طوالنی پیش از انکه سفید پوستان پا به ان قاره بگذارند (بومیان دشتهای امریکایی مدت های 4

 فعال بودند)فعالیت داشتند(

 الف( بومیان دشتهای امریکا از سفید پوستان سریعتر در قاره حرکت میکردند.

ب( بومیان دشتهای امریکا اولین کسانی بودند که در قاره فعالیت)حرکت (می کردند البته پس از 

                                                                                                                                                        سفی پوستان.         

 ج( بومیان دشتهای امریکا قبل از ازورود سفید پوستان به خوبی  در قاره حرکت می کردند

 مدت ها پیش ازورود سفید پوستان در قاره جابجا می شدند.د( بومیان دشتهای امریکا

 

د( بومیان دشتهای امریکامدت ها پیش ازورود سفید پوستان در قاره جابجا می  5

(اهمیت)جدیت(سوختگی های بدن بر اساس شدت سوختگی ها و نیز اندازه قسمتی از بدن شدند

 که سوخته سنجیده میشود.

 میزان جدیت سوختگی را تعیین میکند.الف(تنها اندازه قسمت سوخته 

 ب(شدت سوختگی  از طریق عمق و اهمیت ان تشخیص داده میشود.

جهت انتخاب درمان مناسب بایستی شدت سوختگی ,ج(اگر شما با یک سوختگی مواجه شدید

 واندازه ان را تعیین کنید.

و ابعاد فیزیکی  د(میزان شدت یک سوختگی را میتوان با در نظر گرفتن اندازه ناحیه سوخته

 فردی که دچار سوختگی شده تعیین کرد.

 

 

 

 

 5تمرین

p.1 

قلب از دیر باز به عنوان محل قرار گرفتن احساسات تصورمی شده است.در قرن های متوالی 

در شعر های  عاشقانه عشق تقریبا همواره با قلب عجین شده است.همواره اینگونه تصور میشده 



ورشد میکند.حتی انجیل نیز اشارات فراوانی به قلب وعشق که عشق در قلب جوانه میزند 

دارد.این نقش قلب در عشق احتماال به دلیل اتفاقی است که برای قلب می افتد زمانی که فردی 

به ویژه در مراحل اولیه  ,.احساسات قوی برای شخصی دیگرمیشود شدیدا مجذوب شخصی

یک رابطه ,عترشود.به عقیده روانشناسان رابطه موجب میشوند که قلب تندتر بتپد وتنفس سری

عاشقانه موقعیتی است که استرس باالیی در بر دارد وبدن واکنش نشان داده و خود را برای یک 

موقعیت نامعلوم اماده می کند.این عکس العمل نبرد پرواز نامیده میشود یعنی چه با ان بجنگی و 

 یزند وتنفس سرعت می گیرد.چه فرار کنی در خطر هستی.پس با عشق قلب تند تر م

 الف(احساسات عاشقانه از دیر باز در قلب قرار داشته اند.

               ب( عشق اغلب با قلب رابطه داده شده است                                                                                        

 ورشد میکند. پ(قلب جایی است که اغلب عشق اغاز میشود

 ث(اشعار عاشقانه اغلب ازقلب صحبت کرده اند.

 ث(قلب و عشق در انجیل با هم ذکر شده اند.

 ج(زمانی که کسی به فردی دیگر جذب میشود قلب احساس عشق را اغاز میکند.

 چ(تپیدن سریعتر قلب مرتبط با احساس قوی برای کسی دیگر است.

 اولیه یک رابطه مشهود تر باشد . ح( تپیدن سریعتر قلب ممکن است در مراحل

 خ( تپیدن سریعتر قلب همواره با ضربان تندتر قلب مرتبط دانسته شده است.

 د(روانشناسان ممکن است در صورت عاشق شدن از استرس زیادی رنج ببرند.

 ذ(عاشق شدن بااسترس مرتبط است.

 ر(بدن می تواند در مقابل استرس از خود دفاع کند.

 مواجهه با خطر یا با ان میجنگد یا از ان میگریزند.ز(انسان ها در 

 ط(فرار کردن یکی  دیگرازنشانه های عاشق بودن است.

p.2 

درجه متغیر است .  95تا  25برای کسانی که بیو فیدبک خانگی عالقمندند دمای انگشت از 

خانگی را شرو ع تغییر دادن دمای انگشت تا چند درجه در چند دقیقه برای کسانیکه بیو فید بک 

مثل پایین رفتن دما وقتی که فرد می خواهد ,می کنند خوب است.اگر چه نتایجی بر خالف انتظار



ممکن است اتفاق بیفتد . این ممکن است به این دلیل باشد که فرد استرس دارد به ,آنرا باال ببرد 

 فاده شده است.دلیل تالش بیش از حد یا به این دلیل که استراتژی درونی نا مناسبی است

 درجه متغیر است. 95درجه تا  25الف( دمای انگشت از 

 ب ( رنج دما فقط برای کسانی که به بیو فید بک خانگی عالقمندند اهمیت دارد .

 پ( شروع کردن بیو فیدبک خانگی برای همه ایده مناسبی است .

 وب انجام داده است.ت( اگر فردی تازه کار دمای انگشتش را چند درجه تغییر دهد کارش را خ

 ث( گاهی یک فرد دمای انگشتش را می کاهد به جای آن که آنرا افزایش دهد .

 ج( گاهی یک فرد ممکن است نتیجه خالف انتظار بگیرد.

 چ( پایین بردن دمای انگشت هیچگاه مد نظر نیست .

 ح( باال بردن دمای انگشت ممکن است نتیجه جالبی برای یک آزمایش نباشد.

 اد ممکن است به هر دلیلی استرس داشته باشند.خ( افر

 د(استرس ممکن است ناشی از تالش زیاد باشد.

 ذ(استرس ممکن است منجر به رسیدن نتیجه معکوس بشود.

 ر( ممکن است به دلیل استرس از استر تژی درونی نادرست استفاده شود.

 باشد.ز( نتایج غیر ومطلوب ممکن است ناشی از استراتژی درونی نادرست 

 ژ( بیو فید بک خانگی جنبه های بسیاری دارد .

 

p.3 

علم خط شناسی تالش می کند جنبه های شخصیتی افراد را از روی دستخطشان کشف 

یعنی زمانیکه بعضی خصوصیات عجیب ,کند.میتوان گفت که این علم از قرن دوم شکل گرفت 

دانشمندان قرار گرفت.در موجود در دستخط امپراطوررم اوکتاویوس اگوستوس مورد توجه 

در سال  ,چینی ها نیز  به ارتباط بین شخصیت و دستخط توجه کردند . سپس در اروپا 66قرن  

مردی به نام کامیلو بالدی چنین عنوان کرد که هر فردی شیوه بخصوصی در نوشتار  6122

 دارد .



ابت شد که در اواخر قرن نوزدهم بود که خط شناسی به صورت یک علم مناسب در آمد ث

دستخط نشاندهنده استرسها و فشارها و احساسات فرو خورده ای است که هر فردی در زندگی 

نشاندهنده افکار نا خود آگاه ,روز مره با آنها روبرو است. بنبر این حتی یک خط خطی بی دلیل 

ب فردی است که آنها را نگاشته یا چیزهایی که می خواهد انجام دهد و آنالیزگرهای خط خو

 مشتاق بررسی آنها هستند.

 الف( علم خط شناسی به دسخط و شخصیت می پردازد .

ب( تصور می شود که شکلهای دسخط را می توان با استفاده از دانشی در مورد شخصیت یک 

 فرد تعیین کرد .

 علمی به خوبی تعریف شده بود. 2پ( خط شناسی در قرن 

 د .ت( اوکتاویوس  اگوستوس یک امپراطور رومی بو

 ث( اوکتاویوس  اگوستوس خصوصیات عجیبی داشت.

 ج(دانشمندان چینی قبل از قرن یازدهم به بررسی دستخط پرداختند.

 در اروپا متولد شد.6122چ(کامیلو بالدی درسال 

 ح(بالدی عقیده داشت که هر فردی به شیوه خاصی مینویسد.

 بررسی قرار نگرفته بود.مورد 69خ(خط شناسی به صورت سیستماتیک تا انتهای قرن 

 شکل گرفت.69د(علم خط شناسی در اواخر قرن 

 ذ(دستخط ممکن است نشان دهنده استرس ها وفشارهای روزمره باشد.

 ر(هر فردی ریتم ها)تغییرات فیزیولوژیکی(و فرو خوردن احساسات را هر روز تجربه می کند.

ر واقع به چه چیزی می اندیشد یا ز(خط خطی ها ممکن است نشان دهنده ان باشد که نگارنده د

 چه کاری می خواهد انجام دهد.

 ژ(انالیز کننده های دستخط استفاده کمی از خط خطی های بی هدف می کنند.

 

 

 مهارت چهارم

 :درک مطلبچهارممهارت 
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 (77صفحه(1تمرین

ساعت  24مردم تحت عمل جراحي فهمیده شد افرادي كه سیگار میكشند و 533درمطالعه 

 بیهوشي عمومي داشتند در طي جراحي مقدار كمتري اكسیژن توسط قلبشان جذب میكردند.

بعضي اجزائ  از قبیل هیدروژن،اكسیژن ، در دماي طبیعي گاز هستند، بعضي دیگر جامد 

 ،برم و جیوه مایع هستند. ءجز 2هستند، و فقط 

از این دوتا در تولید ذیگري  الكترومغناطیس ارتباط بین الكتریسیته و مغناطیس است، هریك

 میتواند استفاده شوند.

 

 (71)صفحه1متن 

گیاهان و حیوانات با یكدیگر در تعامل اند. حیوانات براي غذایشان به گیاهان وابسته اند به همان 

عنصر داشته باشند. كربن،  4صورت گیاهان به حیوانات وابسته اند.همه گیاهان و حیوانات باید 

ژن. این اجزائ تركیب میشوند تا پروتئین ، چربي و كربوهیدراتها را در نیتروژن و اكسی

حیوانات و گیاهان بسازند.سپس آنها براي ساختمان سلولها و بافتها به عنوان منبع انرژي استفاده 

میشوند. اكسیژن از آب و هوا بدست مي آید . همجنین آب یك منبع هیدروژن براي موجودات 

 روژن از هوا ، دریا یا خاك بدست میاید.زنده است. كربن و نیت

عنصر بوسیله گیاهان و حیوانات سیكل پیچیده اي میسازد.سیكل وابستگي حیوانات  4استفاده این 

و گیاهان را به یگدیگر ثابت میكند. در سیكل نیتروژن ،نیترات بوسیله گیاهان از خاك جذب 

اهان بوسیله حیوانات خورده میشوند. میشود. نیترات براي ساخت پروتئین استفاده میشود. گی

وقتي حیوانات و گیاهان مي میرند، باكتریهاي موجود در خاك عامل تجزیه شدن هستند.گیاهان و 

حیوانات مرده تجزیه میشوند، بافتها به نیترات تبدیل میشوند. در این راه نیتراتها به خاك 

 برمیگردند.

 



 2متن

،معموال در مناطق مرطوب پیدا  venus-fly trapو   sundewحیوانات گوشتخوار از قبیل 

میشوند جایي كه منبع كافي نیتروژن در خاك است. براي زنده ماندن ،این گیاهان مكانیسم به دام 

انداختن حشرات را بین برگ درختانشان دارند.آنها مایع گوارشي براي بدست آوردن نیتروژن 

در راههاي متنوع به دام مي اندازند.  الزم از حشرات را دارند. این گیاهان حشرات را

Sundew  موهاي ضخیمي بر روي برگهایشان دارد،وقتي یك حشره بر روي این برگها فرود

-venusمي اید، توسط موهاي ضخیم گرفته میشود.برگ در دور حشره مي پیچد. برگهاي 

flytrap  ر حشره.عملكرد بیشتري دارند مثل تله ، قاپیدن ناگهاني و حبس كردن در دو 

 

 3متن

پارازیت ها از قبیل ویروسها ،باكتریها و قارچها )عامل بیشتر بیماریها هستند( در شكستن و 

ورود به سلولها تخصص یافته اند،هریك از آنها ،آنها را میخورند )مثل قارچ و باكتري( یا مثل 

د.درهر یك از ویروسها كه مكانیسم ژنتیك آنها را با هدف ساختن ویروس جدید واژگون میسازن

این راهها ،آنها باید به داخل سلول بروند. براي انجام آن، آنها مولكولهاي پروتئین مناسب كه 

 درون یا سطح سلول هستند را به كار میگیرند.

 

 4متن

جین ،گونه اسب دریایي)اسب آبي(وجود دارد،همه آنها آبي )وابسته به آب( هستند. 2در حدود 

چیدن برگ و خیلي چابك است،اما آنها را به اندازه كافي سریع  دمهاي آنها مخصوص گرفتن و

به جلو حركت نمیدهد تا غذایي كه مورد نیاز آنها هست را یگیرند. بنابراین اسب آبي روش 

دیگري را براي گرفتن شكارشان دارند. آنها ازمكش خیاي قوي كه حیوانات با حركات تند 

انهایشان مروند استفاده میكنند. اسبهاي آبي وسریع از قبیل میگوي آب شور به درون ده

چشمهایي دارند كه در حركت غیر وابسته به دیگري هستند، در حالیكه آنها را در تشخیص غذا 

 و غارتگري توتنمند كرده است.



 ترجمه شده اند. hor caterpillarنام گونه دیگر اسب دریایي هیپوكامپ ها است، كه به 

 

 5متن

پرورش میدهید،شما باید واقعا از خورشید ،باران و بیشتر از همه موجودات وقتي شما سبزیجات 

زنده خاك آگاه باشید.شما با این اجزائ طبیعي كار میكنید و بعضي اوقات براي تولید مواد غذایي 

براي میزتان با آنها میجنگید.ایجاد موفقیت و خوشنودي سنین پیري به روزهایي كه آنها در 

د ندارد برمیگردد.ریتم كاشتن ، رشد و درو كردن میتواند ارزشمند باشد چون سوپر ماركتها وجو

فراورده هاي شما به صورت ویتامین )و مواد معدني( كه از كاشت غني بدست مي آید شما 

 میتوانید بخورید ،فریز كنید یا كنسرو كنید.

 

 6متن

افته اند و میتوانند تحت در تعداد زیادي مطالعه نشان داده شده است كه نیمكره مغز تخصص ی

ساله یا  6تاثیر احساسات و وضعیت انسان قرار بگیرد. در حالیكه فعالیت آنسفالوگرام شیرخوار 

كمتر ، وقتي آنها صورت شاد میدیدند در لوب قدامي چپ بیشتر بود. وقتي به آنها تصویر 

ن در تستهاي صورت غمگین  نشان داده میشد، آن در لوب قدامي راست بیشتر بود. بالغی

 گوناگون واكنش مشابه اي به این نشان دادند.

مردمي كه در فكر غم یا چیزهاي افسرده بودن كره چشم هاي آنها به سمت چپ حركت میكرد. 

انها از مغز راست ناشي میشود. به عبارت دیگر افكار شاد باعث میشد مرده به راست نگاه كنند. 

ن با آسیب مغز چپ ، افكار بدبینانه تري دارند، در حالیكه باید در تحقیقات نوشته شود كه بیمارا

 آنها با آسیب مغز راست تخیالت مثبت دارند.

در روخدادهاي جالب مربوط به صرع )آنها با یك سطح باالي فعالیت الكتریكي در نیمكره چپ( 

بدون معني مي خندند. برعكس، حمله، رخدادي در مغز راست، كه توسط دوره هاي گریه 

گهاني صرع اتفاق مي افتد. در نتیجه این مطالعه ها تئوري اي كه  احساسات مغز راست نا

معموال غم ، مانیا و منفي هستند در حالیكه مغز چپ شاد و مثبت و سرراست )رك( هستند را 



حمایت میكنند. در زمان قطع ارتباط از نیمكره راست ،نیمكره چپ خیلي مانیا رفتار میكند ، به 

 ر راست به تنهایي افسرده به نظر میرسد.عبارت دیگ

 

 7متن 

نوع سنگهاي رسوبي وجود دارد هر كدام بر طبق منشا و سایر ذرات آنها طبقه  بندي شده اند. 1

نوع اول ،تبخیري نامیده میشود ، از رسوب مواد شیمیایي مشتق شده است ، براي مثال، دریاي 

inland   ممكن است تبخیر شود و سنگ نمك ته نشین شود. نوع دوم تماما از مواد ارگانیك

مشتق شده است. آن فسیل است، آن سنگهاي فسیل مانند نامیده میشوند.سنگهاي فسیلي از قبیل: 

سنگ آهك، گچ ، از كلسیم )پایه اسكلت ارگانیسمهاي كوچك( كه در بستر دریا ته نشین میشوند 

نامیده میشوند از  tufaبعضي سنگهاي آهك از مرجان فسیلي هستند، بقیه كه شكل گرفته اند. 

خزه و گیاهاني كه كنار چشمه هاي آب گرم رشد میكنند مشتق شده اند. كربن پایه سنگها، از قبیل 

زغالسنگ و كهرباي سیاه ، بقایاي مواد گیاهي هستند كه در مقدار زیاد قرار داده شده اند. بقایاي 

)نوعي سنگ چخماق هستند(  flintو  chrtغازیان  میكروسكوپي  سنگهایي از قبیل اسفنج و آ

 تشكیل داده اند.

نوع سوم سنگهاي رسوبي ، جدا شونده هستند. آن از سائییده شدن ذرات سنگهاي آنها شكل 

گرفته است و بر طبق سایز ذرات آنها طبقه بندي شده اند. ممكن است صدفهاي ریز،مهمترین 

 سوبي پوشاننده زمین مي باشند.سنگهاي ر

احتماال سنگهاي رسوبي محتوي فسیل هستند آنهایي كه در پایین ترین مكانها قرار داشتن جایي 

كه زندگي فراواني بود و جایي كه شكل گرفتن سریعتر از دفن ارگانیسمها بود قبل از اینكه بدن 

، دلتاي رودخانه ها ، مردابها و آنها شكسته یا تجزیه شود. شن مناطق كم عمق ،دریاهاي آرام 

صحراها مكانهایي هستند كه احتمال رشد فسیلها بیشتر است. پاالیشگاههاي رسوبي ،پاالیشگاهي 

، كه  petrsoaursكه جزئیات آنها را ثبت میكند. جزئیات از قبیل خز خزندگان پرواز كننده، 

 یز فسیل شده بودند.فقط قابل مشاهده هستند زیرا آنها استثنائا در سنگهاي آهك ر

 



  8متن

 زنجیره غذا:

انرژي خورشید میان اكوسیستم انتقال مي یابد. انتقال انرژي در میان اكوسیستم بوسیله تولید 

كننده ، مصرف كننده و تجزیه كننده ، زنجیره غذایي نامیده میشود. گیاهان سبز انرژي خورشید 

اولین مرحله هستند یا ارتباط در زنجیره غذا . وقتي یك را استفاده میكنند و غذا تولید میكنند. آنها 

حیوان گیاه سبز را میخورد مقداري انرژي خورشیدي به حیوان عبور خواهد كرد. انرژي براي 

رشد ، براي حركت و فرایندهاي دیگر بدن استفاده خواهد شد. وقتي یك گوشت خوار حیوانات 

كان پذیر میشود. در یك زنجیره صیدگر ، انرژي دیگر را میخورد، انتقال انرژي به دیگران ام

از گیاه به گیاه خوار و از گیاهخوار به گوشتخوار انتقال مي یابد. دریك زنجیره ساپروفیت 

 انرژي خورشد از گیاهان و حیوانات مرده به میكروارگانیسم ها انتقال مي یابد.

بعضي زنجیره هاي غذایي بلند  بیشترین  سرگرمي انتها یا نزدیك به انتهاي زنجیره غذا است.

هستند. براي مثال، فیتوپالنكتونها در دریا ، انرژي خورشید را فیكس میكنند و توسط 

زوپالنكتونها خورده میشوند. زوپالنكتونها بوسیله ماهیهاي كوچك خورده میشوند. ماهیهاي 

زنجیرههاي غذایي  بزرگ، ماهیهاي كوچك را میخورند و آنها توسط انسانها خورده میشوند. بقیه

 ارتباط. 2كوچك هستند.براي مثال، شیرگاو از یك زنجیره كوتاه مي آید با 

انرژي  %93-33فقط درصد كمي از انرژي خورشیدي بوسیله گیاهان ثابت میشود.در اضافه ،

در هر ارتباط در زنجیره از دست میرود. در نتیجه ،انرژي ورودي در انتهاي یك زنجیره ،فقط 

از انرژي خروجي در آغاز یك زنجیره است.مقدار انرژي در انتهاي یك زنجیره به درصد كمي 

طول زنجیره بستگي خواهد داشت. وقتي زنجیره كوتاه است ،هر گیاه مقدار زیادي انرژي تولید 

میكندد. وقتي زنجیره بلند است، هر گیاه مقدار كمي انرژي تولید میكند.در نتیجه یك حیوان 

ك زنجیره تعداد زیادي حیوان كوچك را مصرف میكند. حیوانات كوچك تعداد بزرگ در انتهاي ی

زیادي از گیاهان را مصرف خواهند كرد.در این هرم غذایي یك شخص از تعداد زیادي ارگانیسم 

 انرژي كسب میكند.

 



 نمونه سواالتی از سنوات گذشته

 82صفحه  2متن 

جلوگیري شود.جراحتهاي تصادف بیشتر در  تصادف به ندرت اتفاق مي افتد و بیشتر آن میتواند

اواخر سن تكرار میشود و در این سنین شدیدتر هستند. بنابراین توجه به ایمني براي افراد 

 سالخورده مهمتر است.

چندین فاكتور، افراد در این گروه سني را با تصادف مواجه میكند.كاهش قدرت بینایي،شنوایي 

را كاهش دهد. آرتریت ،بیماریهاي عصبي و آسیب  میتواند آگاهي از رویارویي با خطر

 هماهنگي و تعادل میتواند افراد پیر را بي ثبات كند.

بیماریهاي متنوع و دارودرماني ، الكل و مشغول بودن به مشكالت شخصي میتواند منجر به 

خواب آلودگي ، گیجي یا كاهش شرایط فیزیكي شود. وقتي تصادف اتفاق مي افتد،شخص پیر 

د به جراحتهاي زیادي است و روند بهبودي كند است. مخصوصا در زنان ،استخوانها اغلب مستع

با سن ،الغر و شكننده میشوند،ظاهرا افتادن باعث شكستگي استخوانها میشود. بیشتر تصادفات 

میتواند بوسیله نگهداري سالمت ذهني و جسمي و شرایط ، و افزایش عادتهاي رفتاري خوب 

 جلوگیري شود.

 

  3تن م

لیپیدها مهمترین جزئ اصلي رژیم غذایي هستند نه فقط اینكه باالترین حجم انرژي هستند بلكه 

ویتامینهاي محلول در چربي و اسیدهاي چرب ضروري محتوي در چربي نرمال غذا هستند. در 

بدن، چربي به عنوان منبع كافي انرژي خدمت میكند و به دو صورت مستقیم و ذاتي ،در بافت 

ذخیره میشوند. آن به عنوان عایق حرارتي در بافت زیر جلد و اطراف ارگانهاي مهم  چربي

عمل میكند ، و لیپیدهاي غیر قطبي به عنوان عایق الكتریكي عمل میكند كه سرعت پخش 

 موجهاي دپالریزه در طول میلین عصب را اجازه میدهند.

ظرفبت بافتهاي عصبي به طور اختصاصي باالست. تركیب چربي و پروتئین )لیپوپروتئین ها( 

مهمترین جزئ سازنده سلولي هستند، در غشائ سلولها و در میتوكندریایي بین سیتوپالسم وجود 



دارد، وبه عنوان وسیله انتقال لیپیدها در خون عمل میكنند. یك دانش بیوشیمي لیپید ، در فهمیدن 

داد زیاد مناطق بیومدیكال رایج ، به عنوان مثال،چاقي،آترواسكلروزیس،و نقش متنوع تع

 اسیدهاي چرب غیراشباع در تغذیه و سالمت مهم است.

 

 مهارت پنجم

 88صفحه  1متن 

میانسالي به عنوان یك دوره مبهم كوتاه مدت ، وقتي یك شخص نه آ نقدر جوان و نه كامال پیر 

جواني حیات، رشد و قهرمانانه هست. در حالیكه سن پیري به معني هست، اشاره دارد.معني 

پژمردگي و كنار چیزي است. این تصاویر منفي سن پیري به سن میانسالي اضافه میشود.این 

وحشتناك هست كه برود از طریق سن میانسالي به عنوان یك شخصي كه تا كنون خیلي پیر بوده 

 ر افرادي كه هنوز جوان هستند ایجاد میشود.، و آن یك توهم مایوس كننده است كه د

 

  2متن 

میلیون سال، اسكلت  613باوجود اینكه دایناسورها در واقع سیركردن همه زمینها براي 

دایناسورها ترساننده هستند. بیشتر دایناسورها فقط از طریق یك دندان واحد یا قسمتي از 

استخوان شناخته میشوند. دلیلش این است كه در شرایط خیلي مخصوص فسیل ساخته میشوند و 

 Tyrannousaurus پیدا میشود. براي سالهاي زیادي، اطالعات درباره  با باالترین شانس

rex بخشي از اسكلت 6993منتهاي مراتب ناقص بود. با این وجود،در تابستان ،

Tyrannousaurus rex  در حفاریها درMontana badland  پیدا شده بود. در همان

محصوالت اسكلتي با یكدیگر ،  پیدا شد. این South Deskotaسال،دوباره، بیشتر اسكلت در 

و جهاني  T. rexشگفت زده كرد بینش جدیدي به دایناسورهاي مشهور درباره آناتومي و رفتار 

 كه آنها زندگي میكردند.

دورتر از شیكي )تروتمیزي( بود، اما قدرت بیشتر ،  T. rexدر میان شگفتي كشفها بودند كه 

 .Tبیشتر از یك گاو)فیل( بود ، و محل سكونت  تن ، نه 1.5گوشتخوار ، شاید وزن كمتر از 



rex  شكل  2جنگل بود نه باتالق یا دشت كه قبال عقیده داشتند . بعالوه این نشان میدهد كه T. 

rex كامال مردانه از شكل زنانه متفاوت است. دانشمندان امیدوارند كه در آینده فسیل كشف شود،

نمایي  از جهان در میلیونها سال قبل را به ما بدهند  و اطالعاتشان را درباره دایناسورها ، كه

 ،افزایش دهند.

 

 3متن 

خرسهاي قهوه اي در آالسكا و كاناداي غربي پیدا شدند.آنها اولین عموزاده هاي خرس خاكستري 

هستند. تفاوت اصلي آنها در سایز ،خرسهاي قهوه اي  Urus actosهستند، هریك متعلق به گونه 

 63-9پوند و قد  6533متوسط بلندتر هستند. جنس مذكر بیشتر رشد میكند ممكن است وزن 

فوت هست. برخالف خرسها هر كجا آنها خلق شوند و پا بگذارند تاسالهاي بعد رد پا هست . 

الي زمین ناهموار و باتالقي در یك طرز راه رفتن دارند: سنجیدن در با 1خرسهاي قهوه اي 

ایستادن كوتاه ، یك حركت كردن سریع ، و یك تازیدن سریع . آنها در نزدیكي حفره ها 

سورپرایز نمیشوند . ماهي گیري در طوفان در تابستان ، آنها بر روي ماهي قزل آال با حركت 

با پنجه یا دهان میگیرند.  سریع مي جهند و آنها را با حركتهاي همزمان مي ربایند یا آنها را

خرسهاي قهوه اي شناگران خوبي هستند و عاشق لم دادن و غلطیدن در گل و الي در آب یا 

روزهاي گرم هستند . آنها همچنین كنجكاو و بازیگوش هستند. بیشتر یك ترس در انسان آشكار 

حمل كنند ابزار  مي سازند ، اما آالسكایي ها ترجیح نمیدهد این مخلوقات را امتحان كنند و

 تولیدكننده صدا را كه بعضي از انواع ، هشدار میدهد كه خرسها در نزدیكي آنها است.

 

 

 

  4متن 

باتالقها هستند یك نوع زمین مرطوب در جایي كه آب دریا باالي سطح زمین است. رشد گیاه در 

داشته باشد  محدود  باتالق به انواعي كه میتوانند ریشه هایشان در آب براي مدت زیاد استقامت

شده است . باتالقها بوسیله گیاهان چوبي ، درختهاي اولیه و بوته حكمفرما شده است . در شمال 



شرقي ایالت متحده ، افراي قرمز یك درخت باتالقي مجزا است ، و در جنوب شرقي ایالت 

ت متحده ، درخت سرو بي برگ و صمغ حكمفرماست . جنگل زمینهاي مرطوب اغلب به صور

قشر عمودي در ساختار سبزیجات ، با درخت ، بوته و الیه هاي علف دار نشان داده میشود. این 

بوته ها در باتالق به عنوان آزالیا و بوته فلفل ممكن استبه شكل یك الیه ممتد باشند. زیر بوته ها 

شامل  ، كلبه راسو ممكن است زمین را بپوشانند ، در راستاي انواع گوناگون زمین مرطوب ،

 گل اصلي ، گل حنا و باتالق گل همیشه بهار باشد.

 

 نمونه سواالتی از سنوات گذشته

 172صفحه  1متن 

افزایش سریع مراقبتهاي بیمارستاني یك ماده نگران كننده بود . افزایش هزینه ها بي توجه به 

هزینه هاي زندگي و عوامل دیگرادامه مي یابد. مدیریت بیمارستان رجوع كردن به كفایت در 

آیتم ها ،بهترشدن فرایند یا بهتر شدن مجموعه بدهي ها است. ممكن است در بیمارستان تولیدات 

سیله بهتر شدن برنامه ، بهبود در سرویسهاي غذا و مدیریت پرسنل بهبود یابد . بنابراین، بو

ارتباط كم اهمیتي وجود دارد وقتي با هزینه هاي دیگر مقایسه میشود. فاكتور مهمي كه میخواهد 

هزینه ها را فورا كاهش دهد میخواهد بوسیله بستن تختها باشد . افزایش تختها عامل جدي و 

در   % 15ي در كاهش تولید است. در حال حاضر تخمین زده میشود كه تختها در حدود مهم

تمام سیستم اشغال میشد ، و هنوز بیمارستان زنجیره اي هستند  ساختمانهاي افزایش دهنده تختها 

،تولید كننده هایي كه پیشنهاد كردند محدودیت تختهایي كه واقعا نیاز  CON. در این زمان 

ار میكند ، اما آن قانون گذاري در سطح فدرال موثر نبود و بیشتر به كاهش آنها داشتن، تكر

درصد هزینه یك تخت اشغال شده و  23تا  13شرایط دارد. هزینه تخت اشغال نشده در حدود 

برگشت به درآمد مالیاتي است . مدیران بیمارستان موردهایي ساخته اند كه آن تختها براي موارد 

ترس هستند از قبیل یك حادثه هسته اي در دسترس هستند ، اما این یك بحث اورژانسي در دس

 مشكوك است.

 



  2متن 

لیپیدها مهمترین جزئ اصلي رژیم غذایي هستند نه فقط اینكه باالترین حجم انرژي هستند بلكه 

ویتامینهاي محلول در چربي و اسیدهاي چرب ضروري محتوي در چربي نرمال غذا هستند. در 

ربي به عنوان منبع كافي انرژي خدمت میكند و به دو صورت مستقیم و ذاتي ،در بافت بدن، چ

چربي ذخیره میشوند. آن به عنوان عایق حرارتي در بافت زیر جلد و اطراف ارگانهاي مهم 

عمل میكند ، و لیپیدهاي غیر قطبي به عنوان عایق الكتریكي عمل میكند كه سرعت پخش 

 میلین عصب را اجازه میدهند.موجهاي دپالریزه در طول 

ظرفبت بافتهاي عصبي به طور اختصاصي باالست. تركیب چربي و پروتئین )لیپوپروتئین ها( 

مهمترین جزئ سازنده سلولي هستند، در غشائ سلولها و در میتوكندریایي بین سیتوپالسم وجود 

یوشیمي لیپید ، در فهمیدن دارد، وبه عنوان وسیله انتقال لیپیدها در خون عمل میكنند. یك دانش ب

تعداد زیاد مناطق بیومدیكال رایج ، به عنوان مثال،چاقي،آترواسكلروزیس،و نقش متنوع 

 اسیدهاي چرب غیراشباع در تغذیه و سالمت مهم است.

 

  3متن 

میزان مورتالیته شیرخوار در جامعه، بیشترین اهمیت در سالمت جامعه در نظر گرفته میشود. 

رتالیته ،نامناسب بودن نیازهاي سالمت و فاكتورهاي محیطي نامساعد ، شرایط میزان باالي مو

اقتصادي ، تغذیه ، آموزش و مراقبتهاي پزشكي را نشان میدهد. یك گرایش مخصوصي در 

وجود داشت. یك كاهش  6936تا  6913میزان مورتالیته شیرخوار در ایالت متحده از سال 

 6913سیله بیشترین تغییرات در این دهه فهمیده شد . در بو 6953تا  6913تیزي در میزان از 

سال از  5پیشرفت دوباره ظاهر شده بود. درصد كاهش در میزان مورتالیته شیرخوار براي 

 . 6915تا  6953سال از  65فوق العاده بود ، سپس جلوتر بودن  6923تا  6915

 مهارت ششم

 178کادر طوسی صفحه 

 احتماال متن قبل از)اول( پاراگراف  -



 چه بود؟ بیشترین بحث احتمالی متن قبل از در پاراگراف  -

 .....مورد بحث این احتماال بیش از همه از قبلپاراگراف  -

 ؟استمتن   پس از پاراگراف موضوع به احتمال زیادچه چیزی  -

 است؟ پس از متن در پاراگرافچه چیزی به احتمال زیاد  -

 واسطه  بحث ....استبه احتمال زیاد متن به  -

 

 1متن 

 که. بیمار است خلق و خوی بر اثرات عمده با روانی بیماری های از دیگر یکی افسردگیجنون 

 دوره با یا بدون شدید و افسردگی جنون هیجان دوره های میان در، برند می رنج این بیماری از

 جنون بیمار مبتال بهیک  خلق و خو درتغییرات متناوب است.  در میان طبیعی نسبتا های

تجربه شده  به روز روز خلق و خوی تغییرات به مراتب فراتر از، برد می رنجکه  افسردگی،

 تواند می خلق و خوی، باال رفتن جنون از هیجان در این دوره. است عمومی جمعیت توسط

افزایش ، شدید، تحریک پذیری بی خوابی توسعه که نتیجه ان میتواند باشد شدید آنقدر

 بیمار، چندین هفته یا ماه ممکن است برای که افسردگی، از دوره در این. باشد پرخاشگری

به  است ممکن، در موارد جدی و تجربه را و ناامیدی، بی فایده عمومی، خستگی احساس

 .فکر کند خودکشی

 

 :به احتمال زیاد بحث میکند این متن مقدم.پاراگراف 6

 می شود.ایجاد  افسردگی جنون که هنگامیا. 

 .است روانی های از بیماری مختلفب.نوع 

 تعیین می شود. خلق و خوی چگونهج. 

 شود. منجر خودکشی به تواند می جنون افسردگی چگونهد. 

 :حاکی از آن است که.متن 2

 .دهد می رخ به افسردگی هیجان ازبطور مکرر و اغلب   تغییرات. 

 .دارند تجاوز تجربه، افسردگی بیماران جنون فقطب. 



 .باشد جنون مرحله از تر خیلی مضر می تواند این بیماری افسردگی مرحلهج. 

 .اجتناب ناپذیر است جنون افسردگی موارد در خودکشید. 

 

 2متن

تسریع شده است.از این  انسان مدرن توسط پرندگان بسیاری از های گونهبدون شک انقراض 

 شدهمنقرض  در سراسر جهان پرنده گونه 633 حدود برآورد شده است که آن 6133 سال ازرو 

 یک پرنده پرواز بزرگ که نابود شد، نوعی پنگوین  مشهور گونه اولین در شمال امریکا،. است

 نوزدهم قرن آغاز از اقیانوس اطلس ماهیگیر طعمه برای و غذا آسان از یک منبع که به عنوان

 گونه شمال دو تن دیگر از، بزرگ پنگوین های انقراض از پس کوتاهی مدت بود. در خدمت

 قابل مالحظه ایاحتیال  به شروع، مسافر کبوتر و طوطی کوچک دم دراز کارولینای آمریکا،

 مسافر کبوتر و طوطی کوچک دم دراز کارولینای.تاریخ و زمان مرگ آخرین در تعداد کردند

 چند تن دیگر، منقرض شده این گونه های عالوه بر. است 6964 در سپتامبر دو هر در اسارت

در معرض  به عنوان امروزه کالیفرنیا)کرکس(  شاهرخ و، مهاجر شاهین طاس، عقاب از جمله

 .است شدهبرداشته  آنها انقراض برای جلوگیری از گامهایی، شده شناخته خطر

 

 .پاراگراف زیر این متن به احتمال زیاد مورد بحث:6

  .a معرض خطر است.آنچه در حال انجام است به حفظ پرندگان در 

b.آنچه عقاب طاس سمبل آمریکایی است . 

c.چگونه چندین گونه پرنده در معرض خطر شد . 

d.سایر گونه ها منقرض شده است . 

 به احتمال زیادمنقرض شده   6133 سال از متحده ایاالت در که گونه های پرندگان از.تعدادی 2

 است:

 .a 633بیش از 

b . 633دقیقا 



c . 633کمتر از 

d .سه. دقیقا 

 

 ........ شد ناپدید بزرگ پنگوین حاکی از آن است که.متن 1

  .a6133 قبل از 

b . 6133در 

c . 6333در 

d .سال گذشته پنجاه در 

 به دلیل: کشته شد که پنگوین کرد استنباطمتن  ازمی توان 4.

 .aتوسط ماهیگیران گرفته شده خورده شده. 

b .آن را بخورد می خواست ماهیگیر. 

c .پرواز کرد. ماهیگیری مناطق آن از باالی 

d .طعمه ماهیگیران شد آن. 

 

 (112)صفحه1تمرین 

باال ) فرزندان، خود مورد انتقاد قرار گرفته است. .تعدادی از والدین بخاطر روش تربیت6

 بردن(

 استدالل(). کرد سقوط جدید مرکز بهداشت برنامه های بر اعضای کمیته. 2

 یک حالتقبول )رو رد کردند.  عواقب فاجعه بار با، خود با مسئولیت مواجه شدن آنها. 1

 (با آن مقابله برای تالش، و امور از ناخوشایند

 (با چیزی جلو بروید ) نه بهصرفنظر کرد.  به اروپا سفر خود تصمیم.رئیس جمهوراز 4

. میپندارند موکلین خود از به حمایت اعضای پارلمان که است زمان انتخابات تنها در.این 5

 (بستگی دارد /تکیه )

 توسعه کشورهای همسایه بیشتر به دلیل رسیدن به کشورهای در حال توسعه بسیاری از. 1

 (.به همان سطحرسیدن ). شکست خورده اند ،یافته



تبدیل ). / تبعید گرفت به مرگ سیاسی رسوایی برای سالها و یا حتی می توان آن را ماهها. 2

 (.کمتر قویشدن به 

 ترک(). است هر سال اوایل در مدرسه،  ترک آموزان دانش نگران کننده ای از تعداد.3

داری  سرمایه ضد جنبش از محبوبیت نمی توانند خارج از  بزرگ بین المللی های.شرکت 9

 (به درک سخت استپیدا کردن آن ). شکل بگیرد

. تغییرات را پیدا خواهند کرد دالیل این آنها، تر بررسی کنند را از نزدیک مسائل آنها اگر. 63

 کشف()

 به، کودکانتغییر از )تغییر می کنند. ما اولویت های رشد می کنیم همانطور که ما. 66

 (بزرگساالن بودن

. میدهند تحویل مشق شب خود را آنها دالیلی که باباشند  خالق بسیار می تواند.دانش اموران 62

 (معلمان خوددادن )

 (همان سرعت درباال امدن ). نگه دارید هزینه های زندگی با خیلی کم.حقوق ها را 61

 شامل نشدن(.). است جمعیتی تغییرات دالیل، ابن سینا.آخرین گزارش بجا مانده از 64

. است شده ساخته سال گذشته چند طول در که اشتباهات توسط نمایندگیاین است  نقطه . 65

 ()نمایش

 پژوهشی(). تاریخ مهمانیها بکنی به باید نگاه، نویسیب را خود مقالهاینکه شما  از قبل. 61

 )ادامه داشتن(. ادامه میدهندکار رو   اتحادیه فشار از وجود با.بسیاری از کارمندان  62

 مالی شدید تحت فشار آنها، خود را عقب می اندازند هنگامی که مردم پرداخت وام مسکن. 63

 دیر کردن() می ایند.در خود از طرف بانک

می  هر روزهایی که سیگار تعداداینست که شما  یک سبک زندگی سالم اولین گام برای. 69

 کاهش دادن()را کاهش دهید.  کشید

 جلوگیری از خوردن()در بین مردم خیلی رایج شده است.  رژیم غذایی از گوشت کاهش. 23

)توسط  .گرفته شد خصوصی های شرکتتوسط  بیمارستان ها بسیاری از، 6993در طول . 26

 (کنترل شدن سازمان دیگر



 های با استفاده از روش انجام کار ما مجبور به ،خراب شود تکنولوژی کامپیوتر که.زمانی 22

 در هیچ چیز دیگری است زیرااستفاده از چیزی ). شود می نامیده قلم و کاغذ آنهاهستیم.  ابتدایی

 (نیست دسترس

توضیح و ). سرمایه داری جهانی قرار دهم به نفع استداللی می خواهم، من مقاله در این. 21

 (.چیزیپیشنهاد در مورد 

بسیاری  های فداکاری ها و از خودگذشتگیمیکنم، من  نگاه دوران کودکیم در زمانی که من. 24

 (است افتاده اتفاق در گذشته چیزی  که مورد )فکر کردن دررا به یاد میاورم.  پدر و مادرم از

 

 2تمرین 

خراب شد.  به توافق نرسیدند هیچ یک از طرفین وقتی که، کشوردو  بین صلح.مذاکرات 6

 فروریختن(-آوار)

 محاسبه(). داشته باشیم فروش بیشتری نسبت به سال گذشته من با تدبیر تالش میکنم تا امسال. 2

 ناپدید می شوند()استفاده از بین می رود.  پس از چند ساعت دارو اثرات. 1

 از پای در اوردن(). خود را ازبین می برند کار زیادری از مردم با  . بسیا4

 بازیابی()نجات می یابند.  مناسب داروهای کمک با بسیاری از مردم، شدت بیماری رغم.به 5

 حل و فصل(). مشکل را حل کنند تونستند ،دقیق آنها از طریق مذاکره. 1

دشوار  شان برای کودکان آن می تواند به ویژه مقابله با، جدا می شوند پدر و مادر که زمانی. 2

 (زندگی جدا ازهمشروع به ). باشد

 آمد()حاضر شدند.  اعضای مخاطبان تنها تعداد کمی از، افتتاحیه شب.در 3

 متوقف(). ترک کردند آخرین لحظه دررا  معامله استرالیایی پدر و مادر. 9

 انفجار()جشن می گیرند.  در خیابان آتش را با  درکردن)انفجار(  نو چینی سال مردم. 63

 برای کمک به شما انها تکیه به. در صورتی که مردم به شما اجازه دهند که سقوط کنید، 66

 (موعودنه به عنوان )بیهوده است. 

مشغول به کار  بسیاری از مردم به معنای آن است کهدولت  بازنشستگی جدید های برنامه. 62



 )ادامه(. خواهند داد ادامه دهه هفتاد، کارشان را

 با تاخیر()، تغییرات در برنامه برگزارشد. در میان خود به دلیل استدالل اعضای کمیته. 61

 برگزار نشد(). رد شد پیشنهاد شده بزرگراه، طرح های، آخرین لحظه.در 64

. به پایان رسید نخستین در بخش بیکاری بسیاری از کارگران رکود اقتصادی، دوران در. 65

 شد()

 ()انجام داد. انجام دادند بیماران آزمایش ها را روی از پزشکان برخی. 61

را از  شرکت اغلب می تواند. است کارکنان در هزینه های کاهش از جملهجزئی،  اقتصاد. 62

 (درهزینه های کمتر ) جلوگیری کند. لغزش به سمت ورشکستگی

 ع(قط). شد قطعبطور تصادفی در وسط  ما تماس تلفنی. 63

 شد. گرفته خارجی ارزان با واردات، بازار دولت سهمیه را کنار گذاشت.پس از آن که 69

 (برطرف کردن -)حذف

مشکالت  با این تیم آن زمان در، شروع به کار کرد هزینه میلیون 3با  تقریبا ورزشگاه. 23

 بازسازی(). بودروبرو  مالی جدی

 

 3تمرین 

 .کثیف است کمی رسدبه نظر می . جدول را پاک کن.لطفا 6

 .خالی است این. با گاز پر کنم ماشینم رامی خوام  من. 2

 .بیرون رانده شدمزیاد  ضرر و صدا بخاطر این باشگاه من از. 1

چه بگویند که  دیگر به مردم زیرا آنها دوست دارند به مدیران شدند، تبدیل. تعدادی از مردم 4

 داشته باشند. اطراف رئیس به احساس خوبی آنها که شود می باعث این. باید بکنید

خورده شدن مشقش توسط  داستانی در مورد ، اواز ماکس تکالیفش را خواست معلم. وقتی  5

 باور نکرد.حرفش را  معلم ساخت.ش سگ

در  من. باهاما حرکت خواهم کرد و به را خواهم پرداخت مصورتحساب تمام من. روزی  1

 خواهم کرد. زندگی و آرامش حیاتی از آفتاب

 باید بیشتر به ان فکر کنید.، شما تصمیم بزرگی بگیرید اینکه از قبل. 2



 به او ،. ماکس قصد داشت از ماری بخواهد تا از این حالت ترسو)کم رو( بودن خارج شود3

 .نیاز دارد شجاعتکمی بیشتر 

آن  که می کنممن فکر  که تا زمانی به خیلی درازا کشیده میشوند،  سیاستمداران.سخنرانی 9

 .تمام نمی شود  هرگز

 .می روم به مدرسهپیاده  من. االن شکافت را دوچرخه ام کسی. 63

 

 4تمرین 

 .نداریم خدمتکار اینجا خدمات ماتمیز کن.  خود را ظرف غذای. لطفا 6

 .جستجو کرد دفترچه تلفن. ماکس شماره تلفن ماری رو در 2

 .نیاز دارم در این مورد کمی حمایت به منقرار بگیرید.  من پشت در لطفا. 1

 .کنید پر را جاهای خالی ، فقطتکمیل فرم.برای 4

 .چرت زدم آن پایان از قبل من خسته کننده بود، که طوالنی و بسیار.فیلم 5

ورشکست شد )از بین  آن کارگران از اداره میشد بنابرین نیمیبطور ناچیز و فقیرانه  شرکت. 1

 (.رفت

 .در نهایت آن سقوط کرد اداره میشد کهبطور ناچیز و فقیرانه شرکت . 2

 .خراب شد ماشین من چون بگیرم. تماس یک کامیون یدک کش من مجبور شدم با. 3

 .گزارش را توزیع کرد برگ معلم وقتی که ساکت بود. کالس درس 9

 میکنم. پرداخت هفته آینده با کمال مسرت آن را، من قرض بدهید من به چند دالر اگر شما. 63

 

 (115)صفحه5تمرین

  مجبور است .......... زیرا شخص دیگری می خاهد از تلفن استفاده کند.-6

a               قطع کردن.b                دور نگه داشتن.c           خراب کردن،پایین آوردن.

dپس گرفتن. 

 آن تصور میشد در یک جلسه خصوصی باشد اما او فقط......-2



-a                          ؟.b                   تحریم کردن.c                              ساختگی.

dخراب شدن. 

 نام شما .... در این دوره از گفتگو.-1

-a             بیهوش شدن.b                            یافتن.c                                      ؟.d؟. 

اید به یک رژیم غذایی وارد شوم. من ..... مقدار زیادی وزن در حالی که در تعطیالت من ب-4

 بودم.

a        به تاخیر انداختن.b                         افزودن.c                  سر و سامان گرفتن.

dتسلیم کردن. 

5-RJM نماینده حرف اول چه چیزی است؟ 

a            تراکم،تدارک.bاینده بودن                    .نمc            مسئولیت بر عهده گرفتن.

dبیرون کردن. 

 هواپیما ..... و بزودی پرواز می کند باالی شهر.-1

a            خاموش شدن.b               به تاخیر انداختن.c                                       ؟.d بلند.

 شدن

 ی رنگهای خود منفجر شدند و ...... آسمان را.آتش بازی ها در همه -2

a              چک کردن.b                                 ؟.c                         روشن کردن.d با.

 شتاب نوشتن

 بدلیل اینکه بسیاریاز مردم بیمار شده بودند مجبور شدیم ...... جلسه را.-3

a                لغو کردن.b                        خواباندن.c                        نوشتن،نشاندن.

dخاموش کردن. 

 من مجبورم .... رئیس در حالی که درسفر بود.)؟؟(-9

a             مطرح کردن.b                     تمیز کردن.c                          جانشین شدن.

dخاموش کردن. 

 رد باید ...... نسبتا به زودی.نگران نباش و د-63



a             شروع شدن.b                     ادامه دادن.c                                کم شدن.d پاک.

 شدن،فرسوده شدن

 

 (115)صفحهتمرین ترکیبات فعل+اسم/صفت/قید+حرف اضافه

کنند و خانواده های بدون بیمه  خانواده های ........... بوسیله بیمه برای درمان پرداخت نمی-6

 همیشه درخواست می شود که بپردازند.

a              موافق بودن.b                مشورت کردن.c                               ساختگی.

dپوشیده شده. 

 زمانی که ناراضیند،کارمندان باید یک شانس داشته باشند که بیان کنند....-2

a        هزینه.             b                تناقض،مخالف.c                         شکایت کردن.

dاعتراضات. 

شخص بی تجربه نباید مبادرت کند به طراحی یک گیاه آب درمانی که ...... زندگیو سالمت -1

 مردم را.

a         به خطر انداختن.b                  منتشر کردن.c          فاش کردن.                   

dنمایش دادن. 

یک حامل هست یک شخص یا یک حیوان عفونت یافته که ..... یک عامل خاص وبکار می -4

 رود به عنوان یک منبع عفونت بالقوه برای مردم.

a                پروراندن.b                      پراکندگی.c                         دگرگون کردن.

dردن.امضا ک 

 مردم ژاپن شاید بیشتر نگرانند که از دست بدهند ..... نسبت به آمریکایها.-5

a           ضعیف کردن.b                    عیب،نقص.c                           مواجهه شدن.

dحفظ کردن. 

 هر کس غافلگیر می شد زمانی که دکتر وایت نگهداشته بود ...... همه رااز طریق هیئت-1

 پزشکی درجلسه روز قبل از دیروز.



a               آرام کردن.b                  ساکت کردن.c                                پر حرف.d به.

 طور آرام

از میان همه ی سرگرمی هایی که کتی داشت او دوست دارد ..... در روغن بیشتر از هر -2

 چیز دیگری.

a                  کشیدن.  b      نمایش دادن،شرح دادن.c                                  نوشتن.

dنقاشی کردن. 

بعد از اینکه هیئت منصفه او را مقصر برای مرگ همسرش پیدا کرده بود،دادگاه ..... او را -3

 به مرگ.

a                     متهم.b                  محکوم کردن.c           اعالن کردن.                

dحکم کردن،اداره کردن. 

 

 (118)صفحهتمرین اصطالحات حرف اضافه

آمونیاک تولید  می شود به طور دائم در بیشترین مقدار در بافت ها ،اما آن حضور دارد فقط -6

 در......  در خون های خارجی.

a                   اثر،نشان.b                 فقر،تنگدستی.c                  وفور.dمغرور،بی فایده. 

 ارگانیسم زنده انجام می دهد شکل های مختلف کار  ....... انرژی آزاد از محیط.-2

a                   ارزش.b                       مسئولیت.c                            به هزینه ی.

dپرداخت. 

 تماس با  منبع بیماریهای زائیده آب و غذا.در همه زمانها بشر هست در ...... -1

a                  نزدیک.b                 حفاظت کردن.c                            عمیق،ژرف.

dآسیب پذیر. 

 اطالعات در ..... کافی نیستند.-4

a              هدف،نشان.b                هزینه،مصرف.c             آزادی اختیار.              

dدسترس،اختیار. 

 



مرد ،در حقیقت هست کمترین از همه ی گونه های تغیین شده به طور زیستی،زیرا او -5

 خصوصیاتی دارد غیر موجود در دیگر گونه های طبیعی.

a          به طور میسر.b             به طور ضروری.c                          به طور واقعی.d به.

 قانونیطور 

 از انقراض  به رغم میزان باالی مرگ ومیر. cottontailپرورش فراوان نگه می داره -1

a                  مخالف.b                            علیه.c                               علی رغم.

dروبروی. 

 ید.واحد های زمان  تعیین می شوند به وسیله حرکات زمین نسبت به خورش-2

a                   موافق.b                     مطابقت با.c                             در توافق با.

dنسبت به. 

 در کنار المپ الکتریکی،توماس ادیسون ساخت اولین ماشین حرکت تصویر.-3

a                        ؟.b                        نزدیک.c        عالوه بر.                        d گذشته.

 از

 میلیون سال. 2عصر حجر طول کشیده حداقل -9

a             در هر حال.b                              ؟.c                               به هر حال.

dحداقل. 

 برابر می شود. 2سال  12اکنون،جمعیت جهانی هر -63

a          به طور عادی.bومی                        .عمc                                  معموال.

dرایج. 

بی هدف/همینطوری در تل های شنی و  65بازی گلف بازی می شد در اسیکاتلند در قرن -66

 کاریز های طبیعی اسکاتلند.

a        به طور نامرتب.b                         با دقت.c     به طور تصادفی.                  d از.

 روی مسامحه

 من متوجه شدم که جورج می تواند بنوازد پیانو را با گوش،آن درست است؟-62



a      بدون وابستگی به موزیک نوشتاری.b         با چشمان بسته.c به وسیله اصابت نواخت.

 .با کمروییdکلیده با گوشش    

 در ..... شب.به دلیل زمین لرزه شدید،بتی بیدار شد -61

a                نیمه راه.b                        در وسط.c                                     نیمه.

dمرکز. 

ما فروش بزرگ را شنبه بعد شروع خواهیم کرد.باید مطمئن شویم که همه کاالهایی که -64

 مانیاز داریم هشت در .......... نزدیک عصر جمعه.

a  اداره.                 b                     مغازه،انبار.c                                    قفسه.

dموجود. 

 با برخی...... این طرح هم به نظر می رسد مانند آن به خوبی کار خواهد کرد .-65

a           فداکاری،تخصیص.b               اصالحات.c                    نشانه ها.            

dرسیدگی،تحقیق. 

 ....... خبرهای صبح،خانه های زیادی در ایسلند خراب شده بودند.-61

a              بر اساس.b                        عالوه بر.c                           در مقایسه با.d با.

 وجود

 ..جک لباس های زیادی دارد اما بیشتر آنها هستند خارج از ...-62

a                 سن.b                    مد.c                  رسم.dبه روز. 

 سال گذشته تعداد غقاب های طالیی کاهش داشته است. 63در -63

a          انقراض،انهدام.b             عصاره.c              کاوش،حفاری.dاخاذی. 

 

 

 

 (111)صفحهتمرین کلی حروف اضافه

 طبیعی و تجربه اش او را توانمند کرده ...... با مشکالت.هوش -6

a              کمک.b              میزان.c            از عهده برآمدن.dاجتناب از چیزی. 



 آن پسر ماه های زیادی برداشت که ..... بیماری.-2

a          فایق آمدن بر.b               جلو افتادن.c              رد شدن.dپیش رفتن. 

 ..... هر کارآزمایی بالینی  هست پیشرفت در مطالعه یک پروتکل استاندارد.-1

a             وابسته به.b             برنامه ریزی.c               پیش نیاز.dمضر. 

 فقط مادران قهرمانان جنگ ...... برای از دست دادن  کودکانشان.-4

aن            .غصه خوردb             نخودی،خندیدن.c         احترام کردن.dسالم نظامی دادن. 

 شما چه می خاهید ..... از این سند.-5

a             بر افروختن.b              نشان دادن.c                آگاهی دادن.d استنتاج کردن پی.

 بردن

 خودش را به کامال به تجارتش.بعد از مرگ همسرش، آقای اسمیت ....... -1

a              وقف کردن.b                   معوق.c               محروم کردن.dنمایش دادن. 

در بعضی کشورها،مشاوره با متخصصان به طور مستقیم در دسترس عموم نیست اما بایستی -2

 ...... بوسیله پزشک های عمومی.

a             پنهان کردن.bستن،چیدن              .آراc                محکوم کردن.dبا مراقب. 

همه ایدئولوژی های سیاسی تاکید داردند بر اهمیت آزادی،اگرچه آنها ..... آزادی در راه های -3

 مختلف زیادی.

a              درخواست.b                 شامل بودن.c                تصور کردن.dشکایت کردن. 

زمانی که درمورد آب صحبت می کنیم،ما به طور کلی ...... با  آب سطحی و آب -9

 زیرزمینی،اگر چه آب باران و آب  شور نیز در نظر گرفته شده است.

a                نگران بودن،اهمیت دادن.b               گیج کردن.c             تولید کردن،تامین کردن.

dاحاطه شدن. 

 . خودش زیرا او می دانست که او اشتباه کرده که دستبرد زده.پسر ....-63

a           شرمسار.b                محتاط،هشیار.c               فریفتن.dنادرست. 

 منشی مجبور ... مکالمه اش را تا اینکه به مشتری خدمت کند.-66

a          میان صحبت کسی پریدن.b            افشا شدن.c             قطع کردن.dفرو رفتن. 



 اگر چه آن امید بخش به نضر نمی رسد ،رئیس رد نمی کند احتمال توافق را.-62

a                ممنوع ساختن.b                   بستن.c                  ؟.d؟. 

 هرگز ...... تا فردا چیزی که شما امروز می توانید انجام دهید.-61

aدن                  .تاخیر کرb              تحمیل کردن.c                بنا کردن.dمنتشر ساختن. 

 من نمی دانم آیا یا نه ،او خواهد توانست ....... نتیجه چیزی که او خیلی آرزو دارد.-64

a          سبب وقوع امری شدن.b          به زور وارد شدن.c             وارسی.d به.برخوردن 

 کبد نشان داده شده به عنوان منبع اصلی لیپوپروتئین پالسما ...... از منبع های درونی.-65

a            مربوط ساختن.b                  مشتق شدن.c              دفع کردن.dتصور کردن. 

 بر محدودیت های مختلف رای دهندگان به سادگی ......،هرگز آنها؟؟؟-61

a   یاری کردن.         b           خط بطالن کشیدن.c               خاطر نشان کردنd پژمرده.

 شدن

 قبل از شروع کالسها ،هر دانش آموز باید .... فرم های زیادی.-62

a               انجام دادن.b              وارسی.c            تکمیل کردن.d؟. 

 در طب پزشکی. مهندسی زنتیک دارد یک ....... روزافزون-63

a               اثر،نشان.b             اتفاق.c                  نتیجه.dتاثیر. 

 من نبودم  ...... از حقیقت ، بنابراین ، من به طور نابخردانه عمل کردم.-19

a                ترسیده.b             سر در گم بودن.c           جذب کردن.dآگاه بودن. 

 آموز ...... مکالمه را بدون اینکه برای سخنگو صبر کند که گفتگو را متوقف کند. دانش-23

a               تصادف کردن.b              شکستن،قطع کردن.c                جمع کردن.d منظور.

 کردن

 او خاهد ...... قولش اگر او آن را بدهد.-26

a              بر اساس.b               وفادار ماندن.c                جمع کردن.dمنظور کردن. 

 از دست دادن آگاهی هست .....-22

a              قلم زدن،سیاه کردن.b           خراب.c               پرواز.dعصبانی کردن. 

 



 توقف مکالمه یک نفر به طور ناگهانی این است که آن را بشکنید.-21

aن           .قطع کردb                 ؟.c                ؟.dشکستن،میان صحبت کسی پریدن. 

 ...... کودکان هست برای پرورش دادن آنها.-24

a               خارج کردن.b               تربیت کردن.c                 به هوش آوردن.d مطرح.

 کردن

 دنبال کردن انجام کارها هست .....-25

a            ادامه دادن.b                       ؟.c                ؟.d؟. 

 فقر سالمتی ممکنه ...... فقر غذایی،فقر بیماری یا فقدان ورزش باشد.-21

a               برآمدن.b                  اثر کردن بر.c          به جای...بکار رفتن.dتاسیس کردن. 

 سری اسید آمنه. 23وتئینی در همه ی موجودات زنده ..... از همه مولکولهای پر-22

a        ساخته شده از.b               موازی.c         در صورتیکه  از.dهدایت کردن. 

محل های گیرنده ...... غشا سلول به طور نرمال پاسخ می دهد به محدوده سیگنال ها از -23

 محیط خارج.

a              واقع شدن.b               وصل شدن.c             مرکب از.dدریافتن به وسیله. 

 آن نشان داده است که بیشتر فعالیت پرستارها .... از فرم بررسی بیمار.-29

a                  سنتز.b              انباشته.c                 ناشی شدن.dحک شده. 

ینده بهتر است ..... با ارزیابی صادقانه و درک برنامه ریزی بهداش و درمان صدا برای آ-13

 درست از گذشته.

a                  تصدیق شدن.b              آگهی دادن.c          مخفف کردن.dانجام شدن. 

دانش آموزان معموال ..... اهمیت کمی به موضوعی که برای آن وجود ندارد هیچ ارزیابی -16

 گواهی.

a         بکار بستن.     b             وفق دادن.c              رسیدن.dضمیمه کردن. 

.برخی از مزایای استفاده از یک رکورد کامپیوتری مبتنی  بر گسترش فراتر از فقط داشتن 12

اطالعات بر روی کامپیوتراست جایی که آن می تواند .......توسط چند کاربر در برابر مناطق 

 گسترده جغرافیایی.



a گذاشتن                .احترامb            مظنون بودن.c            دسترسی داشتن.d به تعویق.

 انداختن

گزارش ها نشان می دهند وزن،فشار خون و غیره بیمار می تواند مورداستفاده قرار گیرد -11

 برای آموزش بیمار و تشویق به .... رزیم تجویز شده.

a          شکایت درباره.bئم              .مکمل،ضماc             پیچیدگی.dقبول. 

مطالعاتی  معموال انجام می شد که نتایج آنها بتوان ...... در یک گروه بزرک از یک -14

 مطالعه واقعی.

a         بکار بردن،اجرا کردن. 

  b          توزیع شده.c                معاینه کردن.d؟. 

 

ازدواج را می توان ......  در بخش حمایت روانی و فیزیکی  در برخی موارد ،سالمت بهتر-15

 ارائه شده توسط همسر.

a                 وقف کردن.b              نتیجه.c              نسبت دادن.dکمک کردن. 

 وجود دارد ..... زیادی در قوانین ما ،و من فکر نمی کنم منصفانه است.-11

a               نمونه ها،امثال.b            استثنائات.c                   شور،تهیج.dتبعید کردن. 

مقامات دولت محلی شگفت زده شدند در اپوزیسیونی که آنها با آن مواجهه شدند زمانی که -12

 آنها منتشر کردند طرح را ......  برخی از زمین خلیج.

a             استراحت کردن.  b            اصالح شدن.c             بهسازی،اصطالحات.

dاصالح کردن. 

 فیامی که من رفتم ببینم شب گذشته با کارن ..... برای من بچگیم را در شهر نیویورک.-13

a               یادآوری کردن.b                  بیاد آوردن.c                 بخاطر آوردن.d یادآور.

 شدن

اضالب باعث یک خطر جدی سالمت می شود در زمانی که آن ...... به طور مستقیم به ف-19

 داخل رودخانه و دریاها ،؟؟؟

a              آب را با فشار ریختن.b           ورم کردن.c             خاتمه دادن.dاجتناب کردن. 



 را از مرگ مرموز.پلیس اعالم کردکه می تواند وجود داشته باشد یک ...... رسمی -43

a                نوشته،ثبت.b            خرج،درون داد.c              پرسش،بازجویی.dطعنه،کنایه. 

آنها به او شغل را پیشنهاد نمی کنند زیرا آنها فکر می کنند که او نیست ..... به انجام خوب -46

 کار.

a             توانا،قابل.b              مناسب.cکن                  .ممdدرخور. 

من نمی دانم چگونه شما تشخیص می دهید میان آن دو.من فقط نمی توانم .... به آنها جدا از -42

 هم.

a               گفتن.b               پیش بینی کردن.c              حالت،وضع.dتشخیص دادن. 

 است.صورت سود و نرخ مالیات .... به یک درآمد ساالنه -41

a                 ربط دادن.b             وابستگی.c             پیوستن،معاشرت کردن.dبر اساس. 

 

 مهارت هفتم:درک مطلب

 121صفحه

 (135)صفحه11متن 

سال وجود نداشت هیچ زندگی بر روی زمین ساختمان ارگانیزم های  4333تقریبا مدت زمان 

میلیون سال پیش ظاهر شدندحدود 1533در دریا بیش از  اولیه )از قبیل باکتری ها وجلبک ها (

 palaeozoicمیلیون سال پیش عصر ماهیها شروع شد در میانه عصر؟ 433

دوره دوونین یک دوره زمانی از تغییرات بزرگ نقشه برداری بود کوهها تشکیل شدند اقیانوس 

آلی غنی بودند زندگی ها حرکت کردند این حرکت در معرض قرار داد گل والی را که از مواد 

گیاهی رشد یافت وسپس اولین حشرات ظاهر شدند وبعد از توسعه حشرات دوزیستان ظاهر 

توسعه یافتند وغالب بر زندگی شدند بعضی خزندگان  ذغال داریشدند خزندگان در طی دوره 

تکامل یافتند به پرندگان اولیه وپستانداران اولیه دیگردر پایان عصر زمین شناسی سطح زمین به 

دو توده جداگانه شکسته شد وتعدادی حیوانات خزنده ناپدید شدند ااولین انسانها ظاهر شدند حدود 

 .سال پیش 133333



 اف اول چیست؟ایده اصلی پاراگر

(aزمان  ظاهر شدن ماهیها روی زمین 

bبعضی ساختمان ارگانیسم اولیه ) 

(Cزمانیکه ساختمان ارگانیسم اولیه وماهیها ظاهر شدند 

(dزمانیکه هیچ زندگی روی زمین نبود 

 

 نگرانی اصلی نویسنده در این متن چیست؟

aساختار بدن از چیزهای زنده مختلف در عصر های مختلف) 

(bتکامل ساختار آلی اولیه به اولین انسان در طول دوره های مختلف 

cچگونگی شکسته شدن زمین به دو توده جداگانه) 

dدادن یک ترتیب وقوع تاریخی از زندگی انسان) 

 12متن

عفونت گوش میانی )گوش درد (معموال شروع میشود زمانیکه یک سرماخوردگی باعث میشود 

ورم وبسته میشود زمانیکه لوله بسته میشود مایع ترواش میکند شیپور استاش بین گوش وگلو مت

به داخل گوش وباکتری ها شروع به رشد می کنند از آنجائیکه بدن میجنگد باعفونت فشار مایع 

موجب درد می شود بچه ها بیشتر عفونت گوش می گیرند زیرا آنها بیشتر سرما میخورند 

 میشودوشیپور استاش آنها اغلب به آسانی مسدود 

از دست –عالمت عفونت باکتریایی گوش شامل سردرد گیج شدن زنگ زدن یا پری در گوش 

 runny noseو-سردرد –تب –دادن شنوایی 

 گوش را بعنوان عالمتی از دردtug onبچه هایی که نمیتوانند هنوز صحبت کنند ممکنه 

 تسکین میدهددرمان آنتی بیوتیک رشد باکتریها را متوقف میکند وفشارو درد را 

Left untreated فشار میتواند موجب پارگی پرده گوش شود  پارگی پرده گوش  به تنهایی

معموال در دراز مدت نتیجه ای ندارد  با این حال تکرار میکنم که پارگی ممکنه موجب از دست 

 دادن شنوایی شود

 



 چه هست بحث اصلی متن؟

 پاسخ بدن به عفونت باکتریای

 ونت گوش میانینشانه هایی از عف

 چرا بچه ها بیشتر عفونت گوش می گیرند

 علت واثرات عفونت گوش میانی

 

 چیست؟ 2هدف اصلی از پاراگراف 

 توضیح میدهد علت عفونت گوش میانی

 نشانه هایی از عفونت گوش میانی point outتا 

 هشدار به والدین درباره خطرات سرماخوردگی در بچه های جوان

 دگی و عفونت باکتریایی گوشمقایسه کند سرماخور

 

 13متن 

سبک زندگی سالم منجر میشود به طول عمر و یک زندگی شاد وسالم  سالم ماندن به این معنی 

است که بخوریم یک رژیم با تعادل خوب  وبگیریم ورزش منظم واجتناب از چیز های بد برای 

 بدن وذهن

 بیماریها بازی میکند تغذیه یک نقش اصلی در حفظ سالمتی وپیشگیری از تعدادی

عالوه بر همه اطالعات در دسترس درباره رژیم غذایی دانشمندان هنوز معتقدند که تغذیه خوب 

 میتواند ساده باشد

 چندین قانون اساسی وجود دارد که باید دنبال کنیم

نگه داشتن چربی جذب شده پایین .خوردن غذاهایی با کربوهیدرات باال که هست نشاسته  در 

 ت  سبزی ها دانه باقال و نخود سبزی و بعضی میوه هاحبوبا

اجتناب از مقدار زیاد شکر محدود کردن نمک  خوردن مقدار زیاد میوه وسبزیجات که ویتامین 

 باالیی دارند



یک زندگی سالم یک زندگی فعال است  نداشتن ورزش مناسب می تواند باعث خستگی 

tiredness  ن شودکج خلقی و کاهش سالمت عمومی بد 

دوچرخه سواری وشنا –تناسب فیزیکی احتیاج دارد به هر دو ورزش آکروبیک از قبیل دویدن 

 وتمرینات تقویت ماهیچه از قبیل وزنه برداری

نهایتا سالمت خوب بدست می آید با گفتار نه عادت های بد از قبیل سیگار کشیدن مشروب 

م میتوانند بگیرند زندگی وشادیشان را وپرخوری واجتناب از موقعیت های پایدار استرس زا مرد

 در دستان خودشان

 حفظ یک سبک زندگی سالم قدم اول است

 

 چیست ؟ 2ایده اصلی بحث پاراگراف 

 وجود دارد بعضی حقایق ساده درباره رژیم

 نقش کلیدی سبزیجات در تغذیه

 چگونه پیشگیری از بیماریها

 یتاثیر تغذیه خوب بر روی سالمت وزندگی بدون بیمار

 

 چیست  1اهمیت اصلی پاراگراف

 زندگی فعال بعنوان فاکتور های سهیم در سالمت کلی

 مزیت ازفقدان ورزشهای فیزیکی مناسب

 انواع مختاف از ورزشهای فیزیکی

 ورزش اکروبیک ورزشهای تقویت ماهیچه اغلب  بعنوان مناسب ترین ورزشها

 

 4هدف اصلی از پاراگراف 

 یتوانند بگیرند زندگیشان وشادیشان را در دستانشاننشان میدهد که چگونه مردم م

 آشکار میکند که چگونه اولین قدم از سبک زندگی سالم را برداریم

 عادات بد بر زندگی انسانquittingنشان میدهد اثرات 



 ثابت میکند سیگار کشیدن نوشیدن پر خوری بعنوان عدات بد سبک زندگی

 

 ایده اصلی از متن چیست ؟

 سالم هست تحت تاثیر زندگی سالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سبک زندگی 

 تغذیه ورزشهای فیزیکی و عادات بد هستند فاکتو رهای جلوگیری کننده زندگی سالم

 تغذیه مختلف برای حفظ سبک زنگی سالم

 

 14متن 

انس از  2|16یک مشت پر از بادام ممکنه برچسب سالمتی شما باشد محققان دریافتند که جویدن 

درصد کاهش میدهد مطالعات دانشگاه لیندا لوما  65تا  63روز کلسترول را به بادام در یک 

درصد کاهش می  53بار در هفته آجیل میخورند خطر حمله قلبی تا  5گیاهخوارانی که حداقل 

 یابد

 بادام چربی اشباع شده پایین وچربی اشباع نشده باال دارد که میتواند کلسترول را کاهش دهد

 چیپس چوب شور و بادام زمینی–گر میان وعده های غذایی مثل سیب زمینی در مقایسه با دی

 وآمینواسید آرژنین استEبادام غنی از ویتامین 

آرژنین رگهای خونی را ریلکس میکند وجلوگیری میکند از تکثیر سلولها در دیواره رگهای 

 خونی قدم مهم در انسداد بیماریهای قلبی

ی از منگنز ومس میشود دو ماده معدنی که رگها را کمتر مستعد بادام همچنین شامل مقدار باالی

 به حمله پالکها

 چه هست بحث اصلی متن ؟

 یک مطالعه از سبزیخوارانی که آجیل میخورند

 تغذیه مفید از بادام

 مراحل انسداد بیماریهای قلبی

 اهمیت کاهش کلسترول

 کدامیک از جمالت زیر متن را تقویت میکند ؟



 طر حمالت قلبی را کاهش میدهدخوردن بادام خ

 سبزیخواران کمتراز گوشتخواران  در معرض خطر حمالت قلبی هستند

 اغلب میان وعده های غذایی شامل چربیهای اشباع شده است

 بادام یک انرژی باالیی ومیان وعده غذایی کالری کمتر دارد

 

 

 145تا 142ترجمه صفحه 

 سونی قوانین انحصاری برای فروش محصوالت  در این کشور دارد. شرکت -64

 a)انحصاري، تنها، منحصر بفرد،

 b)گران، دربست  

 c)مفرط، بیش ازاندازه

زیاد، حداكثر بینهایت، خیلي   (d 

 

یماران بعد از بازدید های متعدد برای سهولت مراقبت از بیماران سر پائی، لیستی از مشکالت ب65

  تهیه گردید.

Compiled=جمع آوری کردن 

Protected=در حفاظ،در پشت حفاظ 

Treated=رفتار کردن،درمان کردن 

Promoted=تاسیس کردن،توسعه دادن 

 

ن در یک مشاوره  ، موضوع تشویق کردن برای بکارگیری اهداف خاص و پیشگیری از دام  -61

 زدن به موقعیتهای اضطراب است  .

pretending=  ،بخود بستن، دعوی كردنوانمود كردن  

Provoke = تحریك كردن، دامن زدن ، برانگیختن ، برافروختن ،خ خشمگین كردن 

Performing=بازیگر،انجام دهنده 

Perceiving= درک کردن ، دریافتن ، مشاهده کردن ، دیدن ، مالحظه کردن   



 

برنامه  اقدام به تاسیسسنای دانشگاه ده هدف را برای دانشجویان دوره لیسانس تصویب کرد و   -62

 های ازمایشی برای این اهداف  کرد.

Enterprise= قدام كردن عمل تهورآمیز، امرخطیر، ا تشكیالت اقتصادي، مبادرت بكاري كردن، اقدام

 مهم ( مانند تاسیس كارخانه وغیره  سرمایه گذاري

suspension = ا، اونگان، اني، اندروتوقف، وقفه، تعطیل، ایست، تعلیق، بي تكلیفي، اویزان، اویز

 اندروایي، اویزش

establishment = ان، برپايتاسیس، استقرار، تشكیل، بنا، برقراري، بنگاه، موسسه، دسته كاركن  

association = انجمن، وابستگي، وابسته سازي 

 

یسدپروفسور گفت که شغل را پذیرفته است و ما از او خواستیم تا آنرا بصورت کتبی بنو  -63 

Assess = تشخیص دادن، تعیین كردن ، ارزیابي   

Confirm = كردن ، تثبیتكردن ، تصدیقتایید كردن  

Refute = كردن را اثبات كسي ، اشتباهكردن ، تكذیبرد كردن  

Ignore= ،نادیده پنداشتن ، چشم پوشیدن ، رد كردن،بي اساس دانستن 

 

ی  ره هایی رابرای کمک به ترک عادات  جوامعمراقبت های پزشکی  گفت که قصد دارد مشاو -69

میلیون سیگاری میانسال دارند انجام دهد.4که   

Medicare  = مراقبت هاى پزشکى 

Reinforce = مدد كردن كردن ، محكمكردن تقویت ،  

Stabilize = شدنثابت، ، استوار كردنیاكردن ، پابرجا شدندراوردن موازنه ، بحالتكردن تثبیت  

Quite= تماما، سراسر، واقعاكامال، بكلي ،  

Resume =  یافتن ، بازاوردن بدست ،دوباره، از سرگرفتنیافتن ، ادامهكالم ، چكیده، خالصهحاصل  

 



نند  و کارشناسان بهداشت  توصیه کردند که همه مردم باید سبزیجات بیشتری را مصرف ک - 23

هند ، چون اینها به کاهش خطرات بسیاری از بیماریها کمک می کنند.ورزشهای معمولی انجام د  

Eliminate = كردن ، برطرفكردن، رفعكردن ( بیرون، )از معادله، محو كردنكردن حذف  

Deteriorate = گذاشتن ، روبزوالكردن ، خراببدتر كردن   

Accumulate = انباشتن، رویهم، اندوختنشونده ، جمعشده ، جمعانباشتن   

Augment = زیاد كنندهافزاینده ،  

 

 26- بعنوان محرک کار ،نویسندگان به ترس از تنبیه و امید به پاداش تاکید کرده اند.

Stimuli = محرک   

Honor = افتخار، شرف، عزتاحترام ،  

Reward = پاداش   

Prize = زهانعام، جای  

Pleasure = لذت، خوشي   

 

فلج اطفال  کارشناسان کمیته سالمتی به دولت توصیه کردند که برنامه های مبارزه با ریشه کنی-22

 را هر چه سریعتر آغاز کنند.

 

Committee =هیئت یا كمیته، كمیسیون، مجلس مشاوره 

Convey = كردن ، نقلكردن ، حمل، بردنرساندن  

Postpone = انداختن ، بتعویقداختنان عقب،  

Impede = كردن ، ممانعتشدن، مانعبازداشتن  

Launch =   كردن ، اقدامكردن شروع 

 

اشیم.برای بدست آوردن مهمترین چیزها که در زندگی نیستند باید بدنی سالم  و سالمت  داشته ب   -21 

Obese = ، گوشتالو، چاقفربه   



Delicate = ، حساسبین ، نازك، لطیف، خوشمزهظریف   

 Imperfect = رفتني ، از بین، ناكامل، ناتمامناقص  

Sound = ر رسیدننظ ، بهسالم ،صداكردن  

 

برای غلبه بر اضطراب کودکان بوسیله حفاظت آنها از تجربه های   میشود به آنها کمک کرد.

 24-  وحشتناک

Overcome= یافتن ، غلبهساختن بر، مغلوب پیروز شدن، شدن چیره  

Overwhelm= ،ور ساختن ، غوطهسراسر پوشاندن   

aggravative = تشدید ،مایه بدترشونده   

Accumulate = انباشتن، رویهم، اندوختنشونده ، جمعشده ، جمعانباشتن   

 

خوب است. در جامعه مدرن ،حس قوی  راستی یکی از ویژگیهای الزم یک رفتار  -25 

Unrespectable = نامحترم 

Irrelevant = ربط نا مربوط، بي  

Indivisible = تقسیم غیر قابل  

Indispensable =ضروری 

 

 درصد مردان پذیرش شده در بخشهای حاد پزشکی بطور مستقیم و 5/6در جوامع غربی تقریبا -21

 غیر مستقیم بواسطه الکل است.

  admissions = ،پذیرش ،قبول ،درامد،اجازه  تنفس ،مکش  

applications = درخواست برنامه کاربردى ،تقاضاى کار،به    

receptions  = پذیرا شدن ،پذیرایى ،مهمانى ،دریافت ،پذیرش    

submissions = سلطه پذیرى ،فرمانبردارى ،اظهاراطاعت   

 



لول ثابت داده  که سمطالعات سلولی بوسیله میکروسکوپ الکترونی ونوری این تصور غلطت رو -22

 هست ولی فیلمبرداریهای سریع نشون داده که سلول بطور قابل مالحظه ای فعال است.

Imagination = پندار،تصور،تخیل ،انگاشت ،ابتکار 

 impression =  اثر،جاى مهر،گمان ،عقیده ،خیال ،احساس 

illustration = تشریح ،عکس ،شرح ،توضیح ،مثال ،تصویر 

illumination = روشن کردن منطقه ،روشنایى ،تذهیب ،اشراق 

 

 23- پلیس کلوب شبانه را تحت بررسی قرارداد چون به فعالیت غیر قانونی مواد  مشکوک بود.

settlement = ى حل و فصل ،توافق بنگاه ،مشکن ،واریز،تصفیه ،تسویه ،پرداخت ته نشین  

  surveillance= تجسس ،بررسى کردن پایش 

 specifications =خصوصیات ،مشخصات 

 explosion =احتراق ،ترکش ،انفجار،بیرون ریزى ،سروصدا،هیاهو 

 

 29-  اسیدهای چرب از اجزای هصلی تشکیل دهنده لیپیدها هستند.

component =  جزء ،قسمت ،عضو،اجزاء،ترکیب کننده  

  combination = میزشآترکیب ،  

fragment = نده ،قطعات متالشى پاره ،خرده ،تکه ،باقیما  

ingredients =عنصر سازنده اجزاء،ذرات ،داخل شونده 

 

به محض اینکه خط مشی اتخاذ گردید باید اجرا شود.  -13 

allocated = تخصیص داده شده    

dominat  =چیره شدن ،حکمفرما بودن ،تسلط داشتن ،تفوق یافتن  

implement  =اجرا کردن ،الت ،افزار،ابزار،اسباب ،انجام دادن  

 

ت دارد.کنترل بکار گیری خدمات برای رقابت موفقیت آمیز در صنعت مراقبتهای بهداشتی اهمی  -16 



utilization  =بهره بردارى استفاده عملى ،به کار بردن، بكارگیري 

 enumeration= برشمارش تعیین شماره 

  contamination = ردن ،االیش ،الودگى ،کثافت الوده ک  

  estimation =حدس ،گمان ،پیش بینى ،تخمین ،براورد 

 

درآمد شرکت وسود منهای هزینه و زیان درآمد خالص خواهد بود- 12  

net worth    =ارزش خالص  

assets = مال و اموال ،مایملک ،مواد الزم ،وسایل ،ابزار،دارائى ،موجودى شخص ورشکسته    

  net income= درامد خالص 

gross income=   درامد ناخالص  

 

کل روابط ممکن بین مصرف الگوهای غذایی در جوانی و بیماریهای قلبی عروقی در میانسالی مش

 11- بررسی  است.

Introduction =  مقدمه ،دیباچه ،معارفه ،معرفى رسمى  

  distribution= توزیع ،پخش کردن ،توزیع ،پخش 

  consumption = سوختن ،زوال ،)طب (مرض سلمصرف ،  

presumption   =ظن قوى ،قرینه ،فرض ،احتمال ،استنباط،گستاخى ،جسارت  

 

یکی تصفیه با بررسیهای دقیق و کنترل های محیطی تقریبان همه فاضالبها میتوانند به روش بیولوژ

 14-شوند.

criticism =انتقادى ،نقد ادبى ،انتقاد،عیبجویى ،نقدگرى ،نکوهش 

synthesis   =ترکیب ساخت ،سنتز،نتیجه گیرى ،استنتاج =  

enterprise = قدرت اقدام ،شرکت ،موسسه تهورامیز،امرخطیر،اقدام مهم    

 15-   پیش بینی آماده سازی واکسن تریپانوزومیس ناچیز بنظر میاد.



Infusion =   دم کرده ،ریزش ،ریختن ،پاشیدن ،القاء،تزریق ،الهام  

perfusion = تعمید بوسیله اب پاشى ،تزریق وریدىریزش ،غسل     

prospect    =دور نما،چشم انداز،انتظار،پیش بینى ،جنبه ،منظره  

context = سابقه ،زمینه ،مفاد،مفهوم ،متن بافت   

 

11مسئولین مدرسه با بررسی رشد و پیشرفت و شناسایی زودهنگام مشکالت درگیر بودند.-  

identification  =تعیین هویت ،شناختن ،شناسایى کردن ،تشخیص دادن 

 interruption =قطع ،انقطاع ،تعلیق 

 intervention =نفوذ،دخالت ،مداخله ،شفاعت اقدام 

 12-  جالبه هرکس بدونه که توسط یکی از اعضای حرفه پرستاری متولد سده است.

preoccupation= لاشغال قبلى ،کار مقدم ،تمایل ،شیفتگى ،اشتغا  

profession=   حرفه دعوى ،اظهار،شغل  

category= طبقه نوع ،قلم ،جنس ،دسته ،زمره ،طبقه 

 

 13-تشخیص فیزیکی و ازمایش فیزیکی قسمت جامعی از تشخیص پرستاری هستند.

inferior = نا مرغوب ،پایین رتبه ،فرعى تحتانى    

   insignificant =ناچیز 

integral=   ح ،بى کسر،کامل ،تمام ،انتگرالجدایى ناپذیر،درست ،صحی  

  instantaneous= لحظه اى ،ناگهانى ،هردم ،دفعتا،انى 

 

 

 19- بیماران اختالل ذهنی دارند و فراموش میکنند قرصهایشان در سر ساعت بخورند.

Perception= درک ،مشاهده قوه ادراک 

 disturbance =اختالل ،اشوب ،ناراحتى 

  predisposition =زمینه 



 

عی که دوز مصرفی روزانه بیش از ده مرتبه موق -43 

Mentioned=  نامبرده ،مذکور  

ماران استفده هنگامی که سیستم بیش ازحد سیستم الفبایی بزرگ باشد .اعداد برای مشخص کردن بی

 46-میشود.

perform= انجام دادن ،بجا اوردن ،اجرا کردن 

deceive=  گول زدن ،فریفتن ،فریب دادن ،گول زدن  

 

درصد افزایش دارد که بنفع بیمار می باشد. 23قیمت داروها درسال  -42 

deflate =باد) چیزى را (خالى کردن ،جلوگیرى از تورم کردن ،کاهش قیمت 

  decreased=  نزول کردن ،کم شدن کاهش ،تنزل  

 descended=  زاده ،ناشى  

 

است. من دوست دارم درخت را ببرم چون زیبایی دریاچه را از بین برده  -41 

shades =  سایه افکندن ،تیره کردن ،کم کردن ،زیر وبم کردن  

 

 44-عکس گرفتن داخل موزه اکیدان ممنوع است.

narrowly= به دقت ،از نزدیک 

 strictly= اکیدا"،سخت ،دقیقا" 

exactly = درست ،عینا،کامال،بدرستى    

 

ایم.دبی مشکوک بود که ما کل واقعیت را در باره موضوع نشنیده  -45 

uncertainty    =نامعلومى ،تردید،شک ،چیز نامعلوم  

suspicion = بدگمانى ،سوء ظن ،تردید،مظنون     

  distrust =بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن 



 

 41-شرکت جولی به او مسئولیتهای بزرگی واگذار کرده است.

entangled =گرفتار،گیرافتاده ،گره دار،درهم 

 entertain=  ردن ،مهمانى کردن از،سرگرم کردنپذیرایى ک  

 entreat =التماس کردن ،)به (البه کردن ،استدعاکردن 

  entrust= واگذار کردن ،واگذارکردن ،بامانت سپردن 

 

 42 -اجرای قانون کار پلیس است.

enforce    = اجراکردن ،)بازور (از پیش بردن ،وادار کردن ،مجبورکردن  

enhance =   ردن ،باالبردن ،افزودنکمک کردن ،تسهیل ک  

 

زی رئیس جمهور ایده استفاده از درآمد مازاد را برای پیشبرد سود در تجارت ،صنعت ،کشاور-43

 وآموزش و پرورش را تصویب کرد.

precious    =گرانبها،نفیس ،پر ارزش  

surplus = زیادتى ،مازاد،زائد،باقى مانده ،اضافه ،زیادى   

خواهد کرد. مگاوات انژی تولید 1موتور جدید  -49 

 

گرفت که  این سومین باری بود که کریستینا در ماموریتش شکست خورد و هیئت مدیره تصمیم -53

 او شانس دیگری ندارد  و باید معاف شود

 

deserved    =سزاوار بودن ،شایستگى داشتن ،الیق  

 required = ستندن ،الزم دانبایستن ،الزم داشتن ،خواستن ،مستلزم بودن ،نیاز داشتن ،الزم بو  

delivered=   تحویل شده  

 preferred=  ترجیح دهنده 

 



همه خانواده های فقیر میتوانند یک وعده غذایی ساده شامل شیر و نان   رو تامین کنند. -56 

affirm   =تصدیق کردن ،اثبات کردن ،تصریح کردن ،شهادت دادن  

afford = دادن ،حاصل کردن ،تهیه کردن ،موجب شدن    

 affect =عاطفه ،نتیجه ،وانمود کردن ،دوست داشتن ،تمایل داشتن 

afflict  = رنجورکردن ،ازردن ،پریشان کردن ،مبتال کردن    

 

 52-مدیر قوانین رد پذیرش اعضای غیر عضو کلوب را حفظ کرد.

reserves    = نگهداشتن ،ذخیره کردن ،اختصاص دادن ،اندوختن ،اندوخته ،ذخیره  

precede=   مقدم بودن ،جلوتر بودن از،اسبق بودن بر  

 

 51-  پرنسس قدرت را با مرگ پدرش بدست آورد.

presume  = فرض کردن ،مسلم دانستن ،احتمال کلى دادن ،فضولى کردن    

resumed =   حاصل ،چکیده کالم ،ادامه یافتن ،از سرگرفتن ،خالصه تجربیات  

  assumed  = ى ،فرضىبخود بسته ،بخود گرفته ،عاریت  

consumed   =مصرف کردن ،تحلیل رفتن ،از پا درامد  

 

 54-لطفان هر چیزی رو که برای امتحان الزمه آماده کنید.

absolute   =مطلق  ،غیر مشروط،مستقل  

definite  =محکم ،معین ،قطعى ،تصریح شده ،صریح ،روشن ،معلوم 

 

 

(146نمونه سواالتی از سنوات گذشته )صفحه  

1متن  

ساسی در پذیری یکی از معدود موارد زیستی ثابت است.بدن انسان صرف نظر از شباهتهای اتغییر 

 ساختار،اختالفات قابل مالحظه ای بین اشخاص در آناتومی وجود دارد.



اوت در کامال صرفنظر از اختالفاتی که ممکن است بین شخص با شخص دیگر باشد از قبیل تف

دن و ممکن است طبقه بندی  دیگری در انواع عمومی ب ساختار عروقی و عصبی،تشخیص داده شده

 ساختار انجام شود.

بلند و خیلی عبارت هایپراستانیک برای اشخاص کوتاه ، قوی در مقایسه با هیپواستانیک به افراد قد

 الغر کاربرد دارد.

وع ک موضبطور طبیعی روابط تفاوتهای فیزیکی ارگانهای داخلی ،بازتابی از ساختار بدن است وی

 قابل مالحظه در آزمایشهای رادیوگرافی و تفسیر بیماریهاست.

 96-عبارت اول متن پارادوکس میباشد.

 92-عبارت آنامولی در خط چهارم اشار داردبه انحراف در ارگانهای عادی 

نهایپراستانیک و هیپواستانیک اشاره میکنند به طبقه بندی بینهایت در قد وساختار بد عبارتهای    -91 

سه و تفاوتهای آناتومی بدن انسانمقای -94 

 

2متن  

مورد تب تیفوئیدی گزارش شد که منجر به  451در بیمارستان ایالت مانتینو در ایلنویس ، 6919در

الب مورد مرگ گردید.با آزمون رنگ و نمک ثابت شد که فاضالب از طریق لوله های رسی فاض 13

چاه که درون شکاف سنگ  4یاز بیمارستان از طریق به داخل منبع تامین آب نفوذ کرده بود.آب مورد ن

ته بود تا به آهک حفر شده اند قرار داشتند .مهندس بهداشتی بیمارستان قبالن از مدیر بیمارستان خواس

ساله پیشنهاد کرده بود  3خطر  نزدیکی چاه آب و سیستم فاضالب توجه کند.و راهکارهایی طی دوره 

هام به این هشدارها نشده بود. سه نفر از مقامات مسئول مور ات ولی تا موقع شیوع بیماری توجهی

 بودند ولی تنها مدیر اداره رفاه عمومی به دادگاه خوانده شد ودادگاه مدیر را گناهکار  این غفلت

 دانست، دادگاه عالی ایلینویس بعدها رای را مورد بازبینی قرار دادند.

را تائید کرد.  شیوع تب تیفوئید اهمیت اخطار مهندس بهداشت -91 

 92- گفته میشود فاضالب بیمارستان علت اصلی تب تیفوئیدی بود.

 93-اشاره شده است که آب بیمارستان قبل شیوع تب تیفوئید بطور منظم آزمایش نشده است.

 99-نویسنده این متن در گزارش آنچه اتفاق افتاده  بیطرف بنظر میرسد.



تشخیص داده شد. مدیر اداره رفاه عمومی بعدها بیگناه -633 

 

3متن   

نوع اساسی بافت تشکیل شده است.مخاطی ، پیوندی ،ماهیچه  4علیرغم پیچیدگی ،بدن انسان از 

ای وعصبی ،این بافتها بصورت واحدهای مجزا موجودند بلکه به یکدیگر وابسته اند ودر 

از این بافتها از  تناسبهای متفاوت ارگانها وسیستم های متفاوت بد را تشکیل میدهند.هر کدام

نوع از سلولها در بدن انسان شناسایی شده  233انواع سلولهای زیاد تشکیل شده اند.تقریبا 

اند.تقریبا همه سلولها میتوانند تغییرات غیر عادی  در طی دوره رشد که منجر به تولید تومور 

ه ایجاد شوند که علت میشود را تحمل کنند.تومورها میتوانند در هر مرحله از تغییر در همه سلول

 تفاوت اصلی )چند صد  نوع (تومورهای شناخته شده است.

از انجایی که هر تومور ویژگیهای بیولوژیکی خاص خود را دارد این تفاوتها سختی مربوط با 

 تشخیص و درمان کلینیکی و جراحی رابیان مکند.

سالگی اغلب  63ا تا سن نظریه جالب راجع به خاستقاه سلولهای سرطانی وجود دارد.در بچه ه

تومورها )با یک الگوی کاهشی ( از ارگانهای هماتو پوئیتیک،عصبی ،مخاطی وپیوندی   

 93سالگی بیش از  45توسعه می یابند.این نسبت بتدریج با سن تغییر میکند.بطوریکه بعد از 

 درصد  تومورها منشا مخاطی دارند.

 دی که از ترکیب چهار نوع بافت ترکیب شده اندبدن انسان تشکیل شده از ارگانهای متعد – 636

 متن درباره مستعد شدن به رشد غیر عادی که منجر به سرطان میشه صحبت میکند. – 632

تفاوت زیاد در تومرها از غیر عادی شدن  سلولهای متفاوت  که در هر مرحله رخ  – 631

 میدهد منشا میگیرد.

 بدن صحبت میکند.متن بطور اساسی از تشکیل بافتها در  -634

بچه ها وبزرگساالن راجه به مستعد بودن انواع  بافتهای  مختلف به سرطان مقایسه  – 635

 شدند.

 

 (148)قسمت دوم لغات



بت مهم است که آب باید از نظر ظاهری جذاب و قابل آشامیدن باشد تا مردم به نوشیدنش رغ-666

 داشته باشند

Edible=   ماکول ،چیز خوردنى ،خوراکى  

palpable = ملموس حس کردنى ،قابل لمس ،اشکار،واضح    

  endurable = تحمل پذیر 

 potable =اشامیدنى ،نوشیدنى ،قابل شرب 

 

ولی  عوامل بیماریزای منتشره از طریق آب اگر چه گروه زیادی از مردم رو مبتال نمی کنند-662

 بعضی مواقع نتیجه آن مرگ و ناتوانی می باشد .

Invalidate=   علیل کردن ،باطل کردن  

inoculate   =تلقیح کردن ،مایه کوبى کردن ،اغشتن  

incapacitate = ،ناتوان  ناقابل ساختن ،سلب صالحیت کردن از،بى نیرو ساختن ،از کار افتادن 

 ساختن ،محجور کردن

 incorporate=  تاسیس کردن ،بهم پیوستن ،متحد کردن ،معنوى ،غیر جسمانى  

 

رل رات کافی آب آشامیدنی و تامین آب سیستم نظارت عمومی آب برای کنتقوانین ومقر -661

 مقررات ضروری هستند.

surveillance  =تجسس ،بررسى 

  experimentation =ازمایش 

consideration = مالحظه ،رسیدگى ،توجه ،مراعات ،پاداش ،غرامت    

preoccupation=   کار مقدم ،تمایل ،شیفتگى ،اشتغال  

 

 664-در تمام مدت مرد در تماس با منبع بیماریهای منتقاه از راه آب و غذا بود. 

intimate   = مطلبى را رساندن ،معنى دادن ،گفتن ،محرم ساختن  

profound = عمیق ،ژرف    



  protected =در حفاظ،در پشت حفاظ 

  vulnerable= زخم خور،زخم پذیر،اسیب پذیر،قابل حمله 

 

ه سری وسو تغذیه ای مشکالت بهداشتی اصلی در کشورهای در حال توسعبیماریهای م -665

محلي، مكاني ، موضعي هستند. ( a  

مهم کانونى ،مرکزى ،وابسته بکانون ،موضعى  (b 

 c) بیتا، بي همتا، بي انند، بي نظیر، یكتا،

  d) انحصارى ،مجرد ،تنها،یگانه ،منحصربفرد، 

 

هستند.برای گرفتن کارهای کوچک فرعی بی میل  مهندسین مشاور گاهی اوقات    -661 

a)جسم جامد و سخت ،مقاوم ،یکدنده ،تزلزل ناپذیر 

b )دست پاچه کردن ،براشفتن ،خجالت دادن ،شرمسار شدن 

c )بى میل 

d )زیاد دل واپس ،اشفته ،مضطرب 

     

.فاضالبهای جمع آوری شده ازشهرهای کوچک وبزرگ نهایتا بایستی به آب 662

 یا به زمین گردانده شوند.موردمصرف 

a                          اخیرا)b                      عموما)c                             نهایتا)

dدرابتدا) 

.تقریبا همه فاضالبها با یک  آنالیزصحیح وکنترل محیطی می توانند به صورت 663

 بیولوژیکی تصفیه شوند.

a               آنالیزکردن) b                      ترکیب کردن)c                               انتقاد)

d تعهد–(مبادرت 

 .بوورایحه ها یکی ازموضوعات محیطی جدی برای عموم هستند.669

a                  موضوع)b                        کشمکش ها)c                استراتژی ها)

d سیاستها) 



 شامل جمعی ازعوامل خارجی وعوامل موثر برزندگی وتوسعه فردی است..محیط 623

a               حلقه زدن)b                      وادارکردن)c                    شامل بودن)d 

 (معین کردن 

.همراه با ظهورمراقبت پزشکی اغلب کلینیک ها هزینه بیماران زیرپوشش 626

 راپرداخت می کنند.

aه کندن                     (ازریشb                    آشتی دادن)c                 معتبر   )

dپرداخت هزینه بیمار) 

.ممکن است یک پزشک بیماران خاص خودش را دربخش اورژانس برای ارزیابی 622

 شرایط حاد یا ترومایی )ضربه(که خارج ازساعات اداری نرمال اتفاق  افتاده است ،ببیند.

a         دستگاه های دست وپا گیر)b                   شرایط حاد)c                   نمونه جزئی)

d موقعیتی درآینده) 

.دراغلب کشورها ،ارائه اطالعات سالمتی معموال فقط همراه با رضایت نامه کتبی 621

 قبلی ازبیمار ،داده می شود.

a                   رضایت نامه)b   مفهوم)         c                   انتقال دادن)

d درنظرگرفتن) 

 .درشیوه بازنگری آینده نگر ،مراقبت ها بعدازاینکه انجام شودبررسی می گردد.624

a                        کوهورت)b                   گذشته نگر)c                        آینده نگر)

d اسنادی) 

آمارکامپیوتری عالوه برداشتن اطالعات کامپیوتری ،دسترسی به .بعضی ازفوائد 625

 مناطق جغرافیائی وسیع ،توسط چندین کاربر می باشد.

a                     احترام گذاشتن)b                  شک داشتن)c                   دسترسی)

d به تعویق انداخنتن) 

 مراقبت سالمتی درطول زندگی بیمارباشد..ثبت محرمانه  بیماربایدشامل اطالعات 621

a                  طولی)b            محرمانه)c                          انتقالی)d نسبی) 

.وقتی یک سیستمی برای استفاده  الفبایی, خیلی بزرگ باشد،معموال یک عددبرای 622

 شناسائی بیمارتعیین می گردد.



a                مشاهده شده)   b                     تعیین شدن)c                انجام دادن)

d فریب دادن) 

.هرمکانی که ارائه دهنده سرویس های سالمتی است می تواندازدانش علمی مدیریت 623

 حرفه ای بهره مندشود.

a                    موقعیت)b            مشاهده)c                  مهارت ودانش علمی)       

d گواهینامه) 

.گزارشات نشان می دهدکه وزن بیمار،فشارخون وغیره می تواند برای  آموزش 629

 وتشویق بیماربه رعایت رژیم غذلیی توصیه شده استفاده گردد.

a                  شکایت کردن درباره)b                پیچیدگی)c                مکمل به)

c رعایت کردن) 

ن اطالعات اسنادی وانتصابات کنسل شده برای بیمارحیاتی هستندچراکه عدم .فقدا613

 نگهداری انتصابات به عنوان یک برنامه ،تاثیرات مغایری می تواند داشته باشد.

a                           واکنش صحیح)b              سوداقتصادی)c           تاثیرات مغایر)

c مزایای روانشناسی) 

 

 

 

 

 

 درک مطلبمهارت هشتم:

 

 (652)صفحه متن اول

به عنوان نسبتی ازسن عقالنی به سن تقویمی درصدبرای ازبین رفتن  IQبهره هوشی  یا 

اعشار،تعریف شده است.سن تقویمی به راحتی محاسبه می شود،به طورکلی سن عقالنی 

به وسیله بعضی ازآزمونهای استاندارداندازه گیری می شودوبه سادگی قابل تعریف نمی 



گیری توانائی مشخصی برای  استانداردی برای اندازهIQباشد.دریک نظریه آزمون 

اجرای عملکردهای عقالنی مثل استدالل وحل مشکل ،بکاررفته است.این عملکردهای 

عقالنی برای بررسی هوش لحاظ شده اند.درواقع رسیدن به یک توافق جمعی برای اینکه 

کدام نوع ازعملکردهای عقالنی به عنوان هوش مشخص شده اند،غیرممکن می 

بداع یک آزمون بدون منبع فرهنگی غیرممکن است که این باشد.عالوه براین ا

بازتابی ازفرهنگ سازنده آن نوع آزمون  IQخودبیانگراین است که هرنوع ازآزمونهای 

می باشد.گیرندگان آزمون ازیک فرهنگ ،نسبت به گیرندگان ازفرهنگ های دیگر ،با 

 هوش یکسان نمره باالتری دریافت می کنند.

 ه  نوع اطالعاتی وجوددارد؟.درپاراگراف اول چ6

a                            بحث ومباحثه)b                          تعریف)c                    عقیده)

d نظریه) 

 .چگونه اطالعات پاراگراف سوم ازپاراگراف دوم متفاوت است ؟2

a.پاراگراف سوم نکات متفاوت دیدگاه رانشان می دهد) 

bازنظرزمانی ورویدادنگاری ،ادامه دهنده پاراگراف دوم است. (پاراگراف سوم 

c.پاراگراف سوم اطالعات واقعی رانسبت به عملی نشان می دهد) 

d.پاراگراف سوم ،مثالی ازنظریه های پاراگراف دوم رانشان می دهد) 

 

 متن دوم

منی به واکسن ها ازباکتری یا ویروس های مضر درست شده اندوبه بیماران برای ایجاد ای

بیمارهای خاص ،داده شده است.انواع مختلف واکسن براساس روش تهیه شان ،طبقه بندی 

می شوند.درحقیقت عمده ترین طبقه بندی واکسن ها شامل میکروارگانیسم های بیماریزا 

است که با محلولهای حاوی فرمالدئیدکشته شده  اند.دراین نوع واکسن میکروارگانیسم 

نمی تواندباعث بیماری شود.اگرچه انتی ژنهائی که درداخل وخارج کشته شده وبنابراین 

میکروارگانیسمها یافت می شودهنوزمی تواندتولیدآنتی بادی راتحریک کند.واکسن 

آنفوالنزا  ، تب تیفوئیدو وبا  نمونه هایی ازاین نوع واکسن هستند.نوع دوم واکسن شامل 

.که این نوع واکسن درحالی تهیه می سم تولیدشده بوسیله میکروارگانیسم ها می باشد

شودکه خودمیکروارگانیسم ضرروزیان کمی دارداماسم موجوددرمیکروارگانیسم بی 

نهایت مضرمی باشد.برای مثال ،باکتری عامل دیفتری می تواندبدون آسیب 



درگلورشدکند،اما وقتی سم ها ازباکتری خارج می شوند،می تواندماهیچه ها راسست وفلج 

ت باعث مرگ شوند.آخرین نوع واکسن شامل میکروارگانیسمهای زنده ای کندودرنهای

است که بی  خطرمی باشند.دراین نوع واکسن تعدادزیادی ازمولکولهای آنتی ژن تولیدمی 

شوندبه طورکلی ایمنی ناشی ازاین نوع واکسن طوالنی ازانواع دیگرواکسن می 

سل (مثالهایی ازاین نوع واکسن باشد.واکسن فلج اطفال خوراکی وواکسن ب ث ژ)واکسن 

 می باشند.

 

 کدام یک از عبارات زیر عقیده اصلی متن را بیان می کند ؟-6

a. واکسن ها ،ایمنی به بیماریهای خاص ایجاد می کند) 

b. واکسن ها حاوی میکروارگانیسم های بیماریزا می باشند ) 

c. واکسن ها از راههای مختلف ایجاد می شوند) 

dید در ایجاد واکسن در حال پیشرفت است .(روش های جد 

 

 چند نوع واکسن در متن معرفی شده اند ؟ -2

aدو) 

bسه) 

cچهار) 

dپنج) 

 متن سوم 

نفری زندگی می کنند.احتماالً یک گروه  63تا  1بطور کلی  سگهای آبی در گروههای 

بچه سگ جوان می باشد .سگ آبی ماده  4-3شامل دو بزرگسال ،یک مذکر ویک مونث ،

بچه بدنیا می آورد .این بچه ها تا دو سالگی با والدینشان زندگی می کنند  2-4در هر بهار ،

شان مجبورند از گروه خانواده ،برای ساختن خاته ای  برای ،سپس در دومین بهار زندگی

بچه های جدید  جدا شوند  در واقع این سگهای آبی  دوساله برای شروع کردن و ساختن 

 گروههای فامیلی جدید  به سمت جلو پیش می روند . 

 



 نویسنده در کجای متن نام بچه سگ آبی را برده است ؟-6

 زمان تولد سگ آبی در سال اشاره کرده است؟نویسنده در کجای متن به  -2

 نویسنده در کجای متن،سن جدایی سگ آبی از والدین را بیان می کند ؟ -1

نویسنده در کجای متن علت جدا شدن اجباری سگ های آبی از خانه والدین را اشاره  -4

 کرده است؟

 متن چهارم 

Mineral king  که درگوشه جنوبیS.N.P  شده است، دره تراشیده  شده درکالیفرنیا واقع

فوت می 2333منجمدی در امتدادسرچشمه ای  ازانشعاب شرقی رودخانه  کاوه به ارتفاع  

ازدامنه های جنگلی پراکنده پرشیب ازصخره معدنی  Mineral kingباشد.نام 

زنگارگرفته که دردره احاطه شده ،گرفته شده است ،که نزدیک به دوباره تابحال ازبین 

بعدازپیداشدن نقره وته نشستهای معدنی بوسیله 6322.اولین نمونه درسال رفته است

 اتفاق افتادکه سریعا ادعایش رامشخص واثبات کرد.Harry o farrelشکارچی به نام 

 mineral king،ادعای معدن چیان با شکست مواجه شد وناحیه معدنی 91درهمان سال 

کردودارای دفترسنجش ،نانوائی،سلمانی  شکل گرفت .درباقیمانده دهه ،دره ترقی ناگهانی

نفرافزایش یلغت 133،اداره پست ومغازه ها وکابین های عمومی شدوجمعیت آن تا 

 .همچنین جاده وتراموا )اتوبوس برقی (نیزساخته شد ،اما تنها یک شمش نقره تولیدشد.

ها عالوه براین سال بعدازسال ،بهمن وآواربرف زمستانی به معدن آسیب زد وکابین 

شکست 6336ومغازه ها وترامواها تخریب شدند.معدن چیان ناامیدشدندوسرانجام درسال 

،که سرویس 6919راقبول کردند.سالهاناحیه درتاریکی وعدم تحرک به سرمی برد،تاسال 

صادرکرد،که برنامه هایی برای پروژه عظیمی که   Disney Enterpriseجنگل مجوز

رانها ،ناحیه اسکی برای سرویس دهی به ده شامل دهکده ای با هتل ،تئاتر،رستو

هزارنفردرروز،طرح ریزی شده بودوهم چنین طرح برای راه آهن وتراموای  هوائی 

،برنامه های  6923Disney،البته طرفداران محیط زیست وبیابانها ،نگران بودند.درسال 

ش اضافه گردید،که زیبائی بکروآسایS.N.Pبه mineral kingعمده اش راترک کردو

 وآرامش مجزائی برای همیشه می باشد.

توسط معدنچیان mineral king.درچه جایی ازمتن نویسنده به طورویژه علل ترک 6

 رابحث میکند؟

 اشاره میکند؟mineral kingبرای Disney.درکجای متن نویسنده ابتدابه طرح های 2



 راشرح می دهد؟ mineral king.درکدام سطرنویسنده 1

 اشاره دارد؟  disney.درکجای متن نویسنده به فاکتورمعین درنتیجه نهایی طرح های 4

رادرحین شغل وحرفه بوسیله  mineral king.درچه جایی ازمتن نویسنده منظره دره 5

 معدنچیان توصیف میکنند.

شرح Disney.درکجای متن نویسنده عکس العمل طرفداران محیط زیست رابه طرح 1

 میدهد؟

 راتوضیح میدهد؟ mineral kingام سطرها نویسنده چگونگی نامگذاری .درکد2

 

 لغاتمهارت هشتم 

 157صفحه

 .اض یکی از شرکت کنندگان شدشنیدن کلمات پوچ سخنران باعث افزایش اعتر

a)    افزایش 

b)   تحریک   

c)   مطرح شد 

d)  شست و شو 

 

 .را با مشکالت زیادی مواجه می کندمصرف بیش از حد قرص ها ، شما  (6

a) موجب شدن 

b)   اثر گذاشتن 

c)      نفوذ کردن 

d) رساندن 

 

 است . دنبال کار جدیدیدر حال حاضر به وخواهرم کار پرستاری اش را ماه گذشته ترک کرد  (2

a) بازنشسته شد 



b) کناره گیری کرد 

c)  متوقف کردن 

d)  ترک کردن 

 

 به دلیل رسوایی رشوه خواری ، مدیران دو بیمارستان از سمت خود استعفا دادند . (1

a)  استیضاح  شد 

b)  استعفا داد 

c)  دستگیر شد 

d)  بازنشسته شد 

 

 یکی از سرگرمی های مادر من پرورش الله است . (4

a )  آبیاری کردن 

 b)  پرورش دادن 

 c)    طلوع کردن 

d)گل کاری کردن 

 

 این کمیته ، پیکربندی دوباره در حدود شش ماه را در نظر دارد .( 5

a )هدایت کردن 

b) تصور کردن 

c ) آمدن،پیکربندیگرد 

 d )پیکربندی 

 

 پس از حادثه ، اندی چندین ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت . (1

a ) به عهده گرفت 

b ) تأیید کرد 



 c )؟      

d )قرار گرفت 

 

ابزار و ماشین آالت در اندازه، از دستگاه های دستی مورد استفاده برای حفاری و سنگ  (2

 زنی تا ماشین های بزرگ ثابت که تعدادی از عملیات مختلف را انجام می دهند متفاوت است .

a) تمییز دادن 

b) گسترش دادن 

c)   مقایسه کردن 

d) محدوده تعیین کردن 

 

بهبود یافت ، تصمیم گرفت به تعطیالت طوالنی زمانی که جورج از بیماری خطرناک خود ( 3

 برود .

a) تحت درمان با 

b) منتشر شد   

c)    بهبودی یافتن 

d) درمان شدن 

 

 دلیل ناامیدی او این است که پول خیلی کمی برای خرج کردن بر روی این پروژه وجود دارد ( 9

a)    مأیوس کردن 

b)  تشویق کردن 

c) اتفاق افتادن   

d) ظهور کردن 

 

 شهرداد جدید سنگ بنای مدرسه جدید را گذاشته است . (63

a) غیر متخصص  



b)  دروغ گفتن 

c) ؟ 

d) گذاشته است 

 

 تنش بین اعضای ناتو در هفته های اخیر افزایش یافته است . ( 66

a) a  ) برداشته شده است  

b) است شکست خورده 

c)  ترسیده اند 

d) شده است تشدید 

 

 نمونه ای از سواالت سنوات گذشته

 151صفحه

 1متن

اکوسیستم در یک حالت تعادل وجود دارد . که می تواند تعداد مشخصی ار گیاهان و حیوانات از 

گونه های مختلف را حمایت کند . وقتی که جمعیت یک حیوان افزایش می یابد ، یک تغییر در 

اکوسیستم وجود خواهد داشت . غذا و آب کافی برای تمام حیوانات وجود نخواهد داشت. متعاقبا 

دی خواهند مرد . این سیستم به سطح تعادل خود باز خواهد گشت . اکوسیستم به همان شیوه تعدا

 ای که ترموستات در یک سیستم گرمایشی دما را تنظیم می کند ، خودش را تنظیم می کند .

 

 یک ترموستات به اکوسیستم شبیه است زیرا: (633

a) . هردو خودشان را تنظیم می کنند 

b) یم می کند .هرکدام دیگری را تنظ 

c) . هردو تغییر مهمی در سیستم هستند 

d) . هرکدام تالش می کند که دما را کنترل کند 



 

 اکوسیستم ممکن است تعادل خود را از دست بدهد : (639

a) با حمایت از یک تعداد معین موجودات زنده 

b) وقتی که تعداد مشخصی از زیستگاه ها افزایش می یابند 

c) جمعیت رو به افزایش با آماده کردن نیازهای اولیه یک 

d) . هنگامی که تعدادی از موجودات زنده ثابت باقی می مانند 

 

 علت مرگ برخی از حیوانات  ـــــــــــــــــــــ  است :(663

a) حالت تعادل 

b) تعداد گیاهان و حیوانات 

c) تنظیم در اکوسیستم 

d) کمبود نیازهای اولیه آنها 

 

 2متن

ان از سی سال گذشته تا به هیئت مدیره ی حاکم ائتالف غالب در مدیریت خدمات بهداشت و درم

سال  63تا  5از مدیریت و کارکنان پزشکی تشکیل شده است . این احتمال وجود دارد که ظرف 

آینده پرستاری به این ائتالف خواهد پیوست . دو ویژگی کلیدی از نقش پرستاران به طور قابل 

، به عنوان یک گروه حرفه ای و به طور  توجهی تحت تأثیر این روند قرار گرفته است . اوال

آشکارا به رسمیت شناختن تنوع آن ، پرستاران در سراسر سیستم تحول مراقبتهای بهداشتی نافذ 

 هستند .

در حالی که بیش از دو سوم از پرستاران در بیمارستان کار می کنند . استخدام شدگان بیرون از 

ر هماهنگ کننده ی منابع اولیه است . و با توجه به بیمارستان رو به رشد هستند . دوما، پرستا

تأکید بیشتر بر روی مدیریت اطالعات ایجاد ارتباط بین اطالعات مالی و بالینی ، به یک جزء 

حیاتی در فرآیند تصمیم گیری مدیریتی تبدیل خواهد شد . هر دو ویژگی به روشنی پرستاری را 

 مین بهره وری سازمانی ، حیاتی قرار می دهدروش مفهومی و شناختی ، برای تض 2در مرکز 



 

 تا کنون تصمیم گیرنده در مورد نزدیک ترین افراد به بیمارستان کادر پزشکی بوده است. (666

a) پرستاران 

b) کادر پزشکی 

c) حکومت 

d) گروه متخصص 

 

 نقش پرستاران در مدیریت خدمات درمانی در بیمارستانها ــــــــــــ( 662

a) . به شدت رد کرده است 

b) . در سالهای اخیر غالب شده است 

c) . در آینده ای نزدیک رشد قابل توجهی خواهد داشت 

d)  سال نزول خواهد کرد . 63تا  5از حاال در ظرف 

 

 نویسنده به اهمیت نقش پرستاران در ـــــــــــــ اشاره کرده است . (661

a) شرایط بحرانی 

b) تصمیم گیری های مدیریتی 

c) منابع تنظیمات عمل گروه 

d) ی اطالعات در مورد امور مالیجمع آور 

 

 تصور می شود پرستاران نقش مرکزی در ــــــــــــــــ بازی می کنند .(664

a) ارتقا بهره وری سازمان 

b) هماهنگی فعالیت های مدیریتی 

c) مدیریت اطمینان از بهره وری 

d) برنامه ریزی درمانهای الزم برای بسیاری از موارد 

 



 این پاراگراف ـــــــــــــــــــ را به خوانندگانش نشان می دهد . (665

a) اشباع پرستاری 

b) ائتالف غالب در خدمات درمانی 

c) تغییر نقش پرستاران 

d) هماهنگی مالی و درمانی 

e)  

 3متن

عنصر شیمیایی طبیعی برای اشکال مختلف حیات ضروری هستند .  92عدد از  22تنها 

زنده دارای اعداد اتمی نسبتا کمی هستند . تنها سه تایشان  بسیاری از عناصر موجود در ماده

دارند . عالوه بر این توزیع عناصر موجود در موجودات زنده برابر با  14اعداد اتمی باالتر از 

عنصر موجود در موجودات زنده در  4مقدار وقوع آنها در پوسته زمین نیست . فراوانترین 

هیدروژن ، اکسیژن ، کربن و نیتروژن هستند که با هم بیش مقیاس درصد از تعداد کل اتم ها ، 

عدد از این عناصر ، هیدروژن  1درصد از جرم بسیاری از سلولها را تشکیل می دهند .  99از 

، نیتروژن و کربن با فراوانی بسیار بیشتری در ماده زنده نسبت به پوسته زمین واقع  اند . 

و عناصر زنده بسیار قابل توجه است ، هنگامی که ما به تفاوت بین ترکیبات اولیه پوسته زمین 

 25ترکیب با وزن خشک یا بخش جامد ماده زنده به استثنای محتوای آب آن که معادل بیش از 

 درصد آن است ، توجه می کنیم .

تا  3درصد وزن ماده خشک سلول زنده را تشکیل می دهد ، نیتروژن تقریبا  13تا  53کربن 

درصد . در مقابل کربن  4تا  1درصد و هیدروژن تقریبا  13تا  25ژن حدود درصد ، اکسی 63

 از جرم پوسته زمین را تشکیل می دهند . %6، هیدروژن و نیتروژن با هم بسیار کمتر از 

 

 عناصر زنده ضروری :(661

a) .به ندرت از اعداد اتمی پایین هستند 

b)  عدد هستند . 14بیش از 

c)  دارند . 14عدد اتمی باالی 



d) تر از یک سوم از عناصر موجود تشکیل می دهند .کم 

 

 وقوع عناصر شیمیایی موجود در محیط زیست زنده و غیر زنده ـــــــــــــ هستند .(  662

a) کمی شبیه 

b) قابل مقایسه 

c) متناسب 

d) کامال متفاوت 

 

 وزن اکسیژن در بخش جامد ماده زنده ( 663

a)  درصد اضافه می کند . 53تا 

b)  است . %25به مقدار 

c) از محتوای کربن آن است . بیش 

d) .  بیش از نیتروژن و هیدروژن ترکیب شده ی آن است 

 

 در موجودات زنده :( 669

a) . کربن برای بیش از نیمه وزن خشک آنها حساب می شود 

b)  درصد بخش خشک آنها را می سازد . 13اکسیژن بیش از 

c) . کمبود آب مولکولهای زیستی خود را به مقدار ناچیزی کاهش می دهد 

d) از مقدار برخی از عناصر شیمیایی افزایش می یابد . %25ب ، با آ 

 

 عنوان مناسب متن ــــــــــــــــ خواهد بود . (623

a) عناصر ضروری برای زندگی انسان 

b) فراوانی عناصر در مواد زنده و غیر زنده 

c) موجودات زنده و پوسته زمین 

d) ترکیب شیمیایی عناصر زنده و غیرزنده 



 

 4متن

واکنشهای شیمیایی در سیستم بیولوژیکی توسط ماکرومولکولهای خاصی که آنزیم تقریبا تمام 

نامیده می شوند انجام می شود . برخی از واکنش ها مثل هیدراتاسیون کربن دی اکسید بسیار 

ساده هستند . بقیه ، مثل رونویسی کل کروموزوم بسیار پیچیده هستند . آنزیم ها قدرت کاتالیتیکی 

می دهند . آنها معموال سرعت واکنش را حداقل یک میلیون برابر افزایش می  عظیمی را نشان

دهند . در واقع تحول شیمیایی در محیط زنده در غیاب آنزیم به ندرت با سرعت محسوسی ادامه 

می یابد . هزاران آنزیم مختلف مشخص شده اند و بسیاری از آنها کریستالیزه شده اند . حقیقت 

که تقریبا تمام آنزیم های شناخته شده پروتئین هستند . بنابراین پروتئین ها  قابل توجه این است

 نقش منحصر به فردی در تعیین الگوی تحوالت شیمیایی در سیستم بیولوژی بازی می کنند .

 

 گفته می شود که آنزیم ها در ـــــــــــــــ شرکت می کنند . (626

a) تقریبا در تمام کاتالیزورها 

b) ییرات شیمیاییبسیاری از تغ 

c) ماکرومولکولهای خاص 

d) تقریبا تمام فرآیندهای شیمیایی 

 

 در این متن ادعا شده که هیدراتاسیون کربن دی اکسید ــــــــــــــــــ (622

a) یکی از ساده ترین واکنشهای شیمیایی است 

b) مثالی از کاتالیزور است 

c) سیستم بیوشیمیایی است 

d) یک آنزیم ساده است 

 

 رونویسی کروموزوم بیان شده است که : (621

a) ترکیبی بسیار پیچیده است 



b) یک ماکرومولکول یک میلیون برابری است 

c) یک مثال از قدرت کاتالیتیکی است 

d) یک واکنش بیوشیمیایی پیچیده است 

 

 در غیاب آنزیم تغییر شیمیایی در محیط زنده :( 624

a) سرعت محسوسی دارد 

b) هزاران برابر افزایش می یابد 

c)  میلیون بار کاهش می یابدیک 

d) به ندرت قابل توجه است 

 

 آنزیم ها تغییرات بیوشیمیایی را تقویت می کنند (625

a) در محیط غیرزنده و نه در محیط زنده 

b) چندین هزار برابر 

c) بیش از یک میلیون برابر 

d) به ندرت تا سرعت محسوسی 

 

 (161)لغات

اغلب بر این باورند که ممکن است آب دریا محیط مایعی باشد که در آن موجودات زنده  (621

 .ریخ اولیه از زمین فرود آمده اندبرای اولین بار در تا

a. به وجود آمد 

b.   صادر شد 

c.  صعود کرد 

d. فرود آمد 

 



اسیدآمینه ساخته  23تمام مولکولهای پروتئین در تمام موجودات زنده از همان مجموعه ( 622

 شده اند .

a.  ساخته شده اند 

b. موازی شده اند توسط 

c. ارائه شده برای 

d. منجر شده به 

 

 اسیدهای چرب مشخصه بلوکهای ساختمانی اجزای سازنده بسیاری از چربی ها هستند .(623

a. اجزای سازنده 

b.   ترکیب 

c.  قطعات 

d. عناصر،اجزاء 

 

 غشای سلولی شامل آنزیمها و سیستم انتقالی مهمی است .(629

a.  شامل بودن 

b.   ساختن 

c.    مرکب 

d. ساختن 

 

محل گیرنده روی غشای سلولی جای گرفته که به طور نرمال به دسته ای از سیگنالهای  (613

 رسیده از محیط خارجی جواب می دهد .

a. جای گرفته 

b. ملحق شده به 

c.   درست شده از 

d. درک شده با 



 

 مردم اساسا تمایل دارند توسط شغل های چالش برانگیز ، تحریک شوند . (616

a. چالش برانگیز 

b. تحقیر آمیز 

c. به خطر انداختن 

d. دردناک 

 

 تغییرات در نظام سالمت ملی در سال گذشته به اجرا درآمد . (612

a. خاموش کردن 

b. بغرنج 

c. اجرا شد 

d. متالطم 

 

 اظهاراتی که اتفاقات آینده را پیش بینی می کند در سازمان پیش بینی نامیده می شود . (611

a. پیش بینی 

b. طرح ریزی 

c.  انداختنبه تأخیر 

d. قمار 

 

 رئیس عمل جراحی معموال توسط کارکنان پزشکی منصوب شده است . (614

a. تقویت 

b. دستکاری 

c.  برجسته 

d. منصوب 

 



 درآمد شرکت و سود منهای هزینه ها و زیان آن سود خالص خواهد بود . (615

a. ارزش خالص 

b. از دست دادن دارایی 

c.  سود خالص 

d. درآمد ناخالص 

 

اسناد هر برخورد مراقبت های بهداشتی باید ذخیره شود به طوری که بتوان در هنگام  (611

 نیاز به طور موثری آنرا بازیابی کرد

a. تنظیم 

b.  بازیابی 

c. بازسازی 

d. انجام 

 

 هنگام نارضایتی باید به کارکنان فرصتی برای ابراز شکایات خود داده شود . (612

a. مصرف 

b. تضاد 

c. شکایات 

d. استثنا 

 

 مردم به شدت با تکالیف چالش برانگیز تحریک می شوند .بسیاری از (613

a. چالش برانگیز 

b.  رهاکردن 

c.  افسرده 

d. گمراه کننده 

 



مجموع  پول پرداخت شده توسط فرد بیمه شده یا سیاست مدار به یک شرکت بیمه برای  (619

 پوشش بیمه به عنوان حق بیمه نامیده می شود .

a. جبران 

b.  توزیع 

c. لیست حقوق 

d. حق بیمه 

 

 برخی از اعمال جراحی ممکن است بدون رضایت بیمار انجام نشود . (643

a.  مفاهیم 

b. رضایت 

c.   هدایت 

d. مصرف 

 

کنترل استفاده از خدمات برای رقابت با موفقیت در صنعت مراقبت های بهداشتی مهم  (646

 است .

a.  استفاده 

b. آلودگی 

c.    شمارش 

d. تخمین 

 

 پزشکان به عنوان دست اندرکاران علم پزشکی مشاهده شده اند . (642

a. ریشه کنی 

b.  دست اندر کار 

c. مولف 

d. ناشر 



 

 با توجه به پیشرفت در پزشکی تعداد قابل توجهی از اعمال جراحی منسوخ و رد شده اند. (641

a.    کافی 

b.    منطقی 

c. منسوخ 

d. شایسته 

 

 در آید .سیاستی که یک بار اتخاذ شده است باید به اجرا  (644

a.  اختصاص داده شده 

b. غالب 

c. ریشه کن 

d. اجرا 

 مهارت نهم

 :درک مطلبمهارت نهم

 165صفحه

 1متن 

وسیله شنیداری جدید است، که در حال حاضر برای برخی از اختالالت شنوایی مردم در یک 

این وسیله با استفاده از یک اهن ربا به انفصال جزئی صدای پردازش شده در  دسترس است

 پردازد.مانند دیگروسایل کمکی که صدا رابه ارتعاش )لرزش(  تبدیل می کند.محل می 

اما این منحصر به فرد است که میتواند ارتعاش را به طور مستقیم به اهن ربا وسپس به گوش 

درونی انتقال دهد.این صدای واضح تری تولید می کند.دستگاههای جدید به همه مردمی که افت 

هد کرد، تنها به کسانی با کاهش شنوایی ناشی از عفونت یا مشکل شنوایی دارند کمک نخوا



در صد از مردم با  23دیگردر گوش میانی )کمک می کند(.ا ین احتماال به نه بیشتر از 

 مشکالت شنوایی کمک می کند

کسانی که هر چند دارا ی عفونت مداوم گوش هستند، باید با این وسیله جدید درمان وترمیم 

 د.شنوایی بیابن

 هدف اصلی نویسنده چیست؟ (6

a) توصیف یک درمان جدید برای گوش های مبتال 

b) اگاه کردن خواننده از وسیله ای جدید 

c) اصرار پزشکان به استفاده از ابزار جدید 

d) توضیح استفاده از اهنربا 

 

 2متن 

که روانشناسانی که به مطالعه می پردازند،به شناخت وتوصیف چندین ساختار مغز رسیده اند، 

چگونگی  ساختارو کارکرد حافظه ما را توضیح می دهد. آنها عبارتند از: ثبت حسی حافظه 

کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. هر یک از ساختارها متفاوت بوده که تا چه حد و برای چه مدت، 

اطالعات را می توان نگه داشت.توضیح اینکه چگونه  اطالعات پردازش شده انسان به طور 

محرک های محیطی آغاز می شود. گیرنده های حسی ما دائما با محرک های بصری، معمول با 

شنیداری، لمسی، بویایی و چشایی تحریک می شوند. این تجربیات ابتدا در ثبت حسی کد 

گذاری، سپس نا مگذاری می شوند، زیرا اطالعات  به نظر رمزی شده، در فرم مشابهی که) 

رد. هدف ثبت حسی نگهداشتن اطالعات به سه ثانیه است.) از قبال( دریافت شده است ، وجود دا

یک به سه ثانیه است( اطالعات شناخته نشده، درغیراین صورت توسط ما انتخاب واز سیستم 

 پاک می شود. ثبت حسی می تواند حدود دوازده مورد از اطالعات را در یک زمان نگه دارد.

استفاده  می کنند، دردرست به خاطر سپردن ماشین نویس ها ،به طور گسترده از ثبت حسی  

کلمات در زمان کافی، تا انها را تایپ کنند . اگر  پردازش بیشتر طول بکشد، توانایی یادآوری 

ماشین نویس بعد از ان به حداقل می رسد.  به طور مشابه  همه ما تجربه خواندن یک صفحه 

ی به پایین صفحه می رسیم ، نمی توانیم کامل ازیک متن را داشته ایم، اما متوجه می شویم وقت



 هیچ چیز در مورد ان بگوییم، مگر اینکه به درستی هر" کلمه" را خوانده باشیم.

هنگامی که اطالعات به طور معنی دار شناخته می شوند به حافظه کوتاه مدت فرستاده می  

ن ممکن است به نظر ثانیه  است. در حالی که ای 23شود. در این مورد حافظه کوتاه مدت حدود 

اگر شما قصد شماره گیری  یک شماره تلفن براحتی می توان ان را اثبات کرد.تعجب آور برسد، 

نا آشنا راداشته باشیدو سیگنال مشغول دریافت کنید ، سپس حواستان به چیزی یا کسی به مدت 

 شید. ثانیه پرت شود، احتمال هست شما شماره را در لحظه فراموش کرده با 23تا  65

 حافظه کوتاه مدت است که اغلب به عنوان حافظه "کار" نامیده می شود. 

اکثر روانشناسان شناختی معتقدند که ظرفیت ذخیره سازی حافظه بلند مدت نامحدود است و  

شامل ثبت دائم همه چیز که  یک فرد  یاد گرفته یا تجربه شده است. اطالعات به صورت معنی 

 د گذاری شده تا در صورت لزوم بتوان انها را به راحتی بازیابی کرد .دار و سازمان یافته  ک

 منظور وهدف متن چیست ؟ (6

 a )توصیف ثبت حسی 

 b)مقایسه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت 

 c). توضیح اینکه چرا ما گاهی اوقات اطالعات را فراموش می کنیم 

 d)ش می کند.توضیح اینکه که چگونه حافظه ما  اطالعات را پرداز 

 3متن

پزشکی مدرن هنوز شیوه ای برای درمان در سطح گسترده، پذیرفته نشده است که شامل 

می شود.نه فقط با بستن زخم و مرطوب و استریل نگهداشتن آن،  فعالیتهای ترویج ترمیم زخم

 بلکه پزشکان می توانند به آسانترین راه ممکن برای طبیعت،آن را برگردانند) در مان کنند(.

آن ممکن است به زودی تغییر کند: تحقیقات در حال حاضر با بهره برداری از تکنولوژی 

در تهیه این ماده درکمیت زیاد، که به طور طبیعی دربدن تولید می شود  دی.ان.ای نوترکیب

واثر تحریکی قوی در انتقال سلول و تقسیم سلولی به دو فرایند مرکزی برای درمان جراحت ها 

واد که فاکتور رشد نام دارند، می توانند خود را به سلول متصل وباعث تحریک رشد دارند.این م

 سلول و یا جنبش آن بشوند.

 ( کدامیک بهترین خالصه از ایده اصلی متن است؟6



a ) سلولی منجر به ترمیم زخم می شود انتقال طبیعی سلول وتقسیم. 

b )را در درمان زخم تغییر دهد. توسعه تکنولوژی جدید ممکن است به زودی روش پزشکان 

c ).تحریک مصنوعی رشد سلول ممکن است عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشد 

d ).زخمی که به درستی التیام پیدا کرده باید تمیز ومرطوب نگه داشته شده باشد 

 

 ( متن حاکی از ان است که فاکتورهای رشد منجر به ترمیم زخم توسط:2

a ) نگه داشتن زخممرطوب و استریل 

b ).با پرورش مقاله هایی در مورد درمان زخم، انرا برای پزشکان اسان تر می کند 

c )پرورش رشد سلول های جدید وحرکت انها 

d )پیش دستی فناوری نوترکیب 

 

 ( هدف اصلی از این متن این است که:1

a )ارزیابی تالش محققان برای کار با تکنولوژی نوترکیب 

b ) روشهای استفاده شده توسط پزشکان برای درمان زخم هاخالصه 

c ) بررسی جزئیات مکانیزمهای بیولوژیکی دخیل در تقسیم سلول وانتقال انها وراه اثر این

 مکانیسم بر روی درمان زخمها

d ) طرح کلی در حال حاظر برای درمان زخم ها واعالم یک تحقیق جدید که به دنبال ترویج

 ترمیم زخم است.

 

 4نمت

اسکیزوفرنی اغلب با اختالل شخصیت چندگانه ) اختالل هویت تجزیه ای( اشتباه گرفته می 

شود، در عین حال کامال از آن متمایز است .اسکیزوفرنی یکی از اختالالت شایع روانی است، 

 که بطور قابل توجهی شایع تر از اختالل شخصیت چندگانه است.

اصطالح اسکیزوفرنی تشکیل شده از ریشه هایی به معنی جدا شده از ذهن است، اما این اشاره 

ای به تقسیم شخصیت های جداگانه و مجزا نیست، همانطور که در اختالل شخصیت چندگانه ) 



اختالل هویت تجزیه ای( رخ می دهد.در عوض رفتار اسکیزوفرنی به طور کلی توسط لمس 

و خروج از واقعیت مشخص شده است.اسکیزوفرنی ها اغلب در یک  الگوهای غیر منطقی

دنیای فانتزی) خیالی( زندگی می کنند ،جایی که در آن صداهایی وجود دارد که دیگران قادربه 

شنیدن آن نیستند واغلب صداهای افراد مشهور است.اسکیزوفرنی ها تمایل به دست کشیدن از 

 لی انها با صداهایی است که در ذهن خود می شنوند.خانواده و دوستان دارند و ارتباط اص

توسعه عالئم اسکیزوفرنی در طول دوره رشد، در اواخر نوجوانی یا اوایل بیست سالگی شایع 

است،اما علت اسکیزوفرنی هنوزبه خوبی درک نشده است.اعتقاد بر این است که وراثت ممکن 

الوه بر شیمی غیر طبیعی مغز، نیز به است ،نقش آغازین بیماری اسکیزوفرنی را بازی کند.ع

نظر می رسد مواد شیمیایی مغز به نام نوروتراسمیترها ) عصب رسانه ها( که نقش معینی 

 یان اسکیزوفرنی پیدا شده است. دارند، در سطح غیر طبیعی در برخی از مبتال

 کجای متن نویسنده مشتق واژه اسکیزوفرنی را توضیح می دهد؟( 6

a )  1-1خطوط 

b)  3-9خطوط   

c)  61-62خطوط 

d) 65-62خطوط 

 5متن

علل اسکیزوفرنی مشخص نیست، اما اسکیزوفرنی مدت طوالنی است که به پدر و مادر معیوب 

،نسبت داده شده است.در مواردی که اسکیزوفرنی پیشرفت کرده است، اغلب والدین مسئول در 

نگرفتن دستکاری یا سوء استفاده عاطفی نظر گرفته  می شوند ،) انها( خطا کارند با به عهده 

)فرزندان(.با این حال، مطالعات اخیر اشاره به این دارند که وراثت و فاکتورهای محیطی 

والدین، نقش اصلی در این بیماری است.مطالعات اخیر از دوقلوهای همسان، برای اثبات نقش 

ات نشان می دهند در اصلی وراثت در پیشرفت اسکیزوفرنی، استفاده می شود.این مطالع

مواردی که یکی از دوقلوهای همسان مبتال به اسکیزوفرنی باشد، احتمال انکه قل دیگر به ان 

 درصد است.با این حال اعتقاد بر این است که وراثت تنها مقصر نیست. 53مبتال شود ،حدود 



تمال زیاد در مطالعات بر روی اثر انگشت دو قلوهای همسان، اعتقاد بر این است که به اح

عوامل محیطی قبل از تولد، در رشد اسکیزو فرنی شرکت دارد.در مطالعات بر روی جفت 

دوقلوهایی که یکی از انها از اسکیزوفرنی رنج می برد و دیگری نه ؛ نابهنجاری همیشه در اثر 

انگشت یک سوم از دو قلوهای مبتال، پیدا می شود.از انجایی که انگشتان در سه ماهه دوم 

داری رشد می کنند ،فرضیه مطرح شده این است که اثر انگشتهای نابهنجار، ناشی از اسیب بار

های نیمه دوم بارداری است که فقط یکی از دو قلوها را تحت تاثیر قرارمی دهد و اسکیزوفرنی 

 اغاز می شود.

 در کجای متن نویسنده از دیدگاه سنتی در مورد علت اسکیزوفرنی صحبت می کند؟ (6

a)  6-4خطوط 

b) 4-5خطوط 

c) 1-9خطوط 

d)  63-62خطوط 

 

 مهارت نهم:لغات

 177صفحه

 



 

( او دو شغل در تصرف) همزمان( داردو در مدرسه هم حضور دارد. او واقعا شمعها را 6

 می سوزاند. تا اخر 

( او مقدار زیادی اسبا ب خریده قبل از اینکه حتی شغلی داشته باشد. او گاری را قبل از 2

 اسب بسته است. 

( هر دفعه که او دهانش را باز می کند، از انچه که گفته پشیمان می شود. او همیشه پا یش 1

 را در دهانش می گذارد.

و برگش می زند.) حرفش را سانسور  ( او به من نگفت که دقیقا چه اتفاقی افتاد. او از شاخ4

 می کند(

( او می خواست شماره مرد را بدست بیاورد، اما در مورد نام خانوادگی یا اینکه کجا 5

 زندگی می کند مطمئن نبود . این شبیه دنبال سوزن در انبار کاه گشتن است..

 می کند.  ( او همیشه با موتورش خیلی سریع و خارج از کنترل است. او با آتش بازی1

( اومدام می پرسد که ایا من کسی بودم که شایعات را در مورد او پراکنده ام .او پارس می 2

 کند تا درخت اشتباهی 

( اوهمیشه بهترین بخش را برای خود برمی دارد و به اندازه کافی برای دیگران باقی نمی 3

 گذارد. او همیشه به دنبال شماره یک ها است.) بهترین ها(

بیش از دو ماه است که در ان شغل کار می کند و من فکر نمی کنم که اصال تمامش  ( او9

 

A. اشتباه کردن 

        B. در یک بار دو چیز انجام 

        C. خطرناک انجام کاری 

        D. در جهت اشتباه انجام کارهایی 

        E. بدتر از بد به رفتن  

        F. بیش از حد کار 

 

 

G. از دست رفته فرصت 

         H.  گفتن چیزی شرم آور 

         I. غیر مستقیم صحبت 

         J. دشوار  انجام کاری 

         K. خیلی وقت گیر 

         L. اوفقط به خودش فکر می کند 

 



 کند . او همیشه و یک روز رامی گیرد.

(  او وقتی بیرون بود می خواست به بانک برود. او جایی متوقف شد و به دوستش سر 63

 زد . او دو پرنده را با یک سنگ زد.

ه بود وباید به انجا می رفته است، ولی فراموش ( او در دانشگاه هاروارد پذیرفته شد66

 کرده که به موقع وارد انجا شود. آن واقعا قایق از دست رفته است.

( من می دانم که شما فکر می کنید که این بخش از برنامه مشکل بود، اما صبر کنید تا 62

 بخش بعدی. شما در حال بیرون پریدن از ماهی تابه به آتش هستید.

 

 .Gموقعیت مشابهدر 

 .Hهیچ چیز غیر عادی

 .Iانجام چیزهای زیادی

 .J ایده ای که در کلمات نیست

 .Kدیگر مسئول نیست

 .Lبدون هیچ گزینه خوبی

 

 

 

 . Aخیلی خسته کننده                 

 .Bبهترین                             

 .Cکامال شبیه                         

 .D                 واقا فوق العاده   

 .Eخیلی سخت وگیج کننده           

 .Fکا مال شبیه پدرش                

 

 

 

اوفقط دوانتخاب دارد، ازوقت ازادش صرف نظرکند یا پول زیا دی بپردازد وازهیچکدام ( 6

 و بین صخره وسنگ گیر کرده است .اهم خوشش نمی اید. 

گرفته اند. اویک سرو گردن  533دانشجویان زیرگرفته و دیگر  153 ( او درتافل نمره2

 باالتر از بقیه است .

( او هر روز یک نوع غذا درست می کند، خانه را تمیز و به بازار می رود. این کار هر 1

 روزش است.

( او یک وکیل سرشناس، یک اسکی باز خوب، یک آشپز عالی و نقاش است. او یک 4



 جک، همه فن حریف  است.

و اسباب بازی بچه هارا دور قرار می دهد ، تا بچه ها را بیرون نگه دارد. تمیز ( هر بار ا5

 نگه داشتن خانه با وجود بچه ها مثل شنا در سر باالیی است.

( من هر چیزی  که نیاز دارم نزد او می روم ،چون می دانم او به هرطریقی که می تواند 1

 به من کمک خواهد کرد. او یکی در یک میلیون است.

( او فکر می کرد هر شنبه و یکشنبه را باید به دفتر برود و کار کند ،اما او دیگر مجبور 2

 نیست. او از قالب آزاد است .

( او و همکالسیهایش مجبور به خواندن پنج فصل، نوشتن مقاله و آماده شدن برای یک 3

 را دارند(.وضع امتحان در این هفته بودند همه انها در یک قایقند.)همه آنها همین 

مو، چشم، لبخند وقیافه یکسانی دارند. آنها مثل دو نخود در یک غالف ( او و برادرش، 9

 هستند.

( هنگامی که من او را با  یک  مرد مسن تر دیدم، می دانستم که ان مرد باید پدرش باشد. 63

 او یک تراشه از بلوکی قدیمی است.

فری که در تمام روز طول می کشد اماده ( او کار زیادی برای انجام داشت تا برای س66

 شود. در حال حاضر او بر روی اخرین پاها یش است.

( من نمی توانم به پاسخ ان فکر می کنم ، اما آن تا یک دقیقه دیگه برای من می اید. آن 62

 نوک زبان من است.

 

 مهارت نهم

 (173)نمونه ای از سواالت سنوات گذشته

 

1متن  

، عامل عمده ی موثر بر وضعیت سالمت را شناسایی کرد: وارثت، محیط زیست 4بلوم 

انتقال  خدمات مراقبت های بهداشتی و رفتار.وراثت پر اهمیت است زیرا صفات ژنتیکی

کوکان  یافته از والدین به فرزندان تا حدی مسئول نهایی تعیین ظرفیت جسمی و روانی



له ی دارد:فیزیکی و اجتماعی. محیط فیزیکی به منزاست.محیط دو عامل وابسته به هم 

یک نیروی بالقوه خصمانه و خطرناک موثر بر سالمت انسان است، به طوری که 

ی کند نابرابری)بی عدالتی( در سازمان های اجتماعی محصوالتی از قبیل فقر را ایجاد م

گر، عامل دیکه به طور مستقیم به بسیاری از مشکالت سالمت کمک می کند.به عنوان 

د خدمات مراقبتهای بهداشتی یک نیروی عمده در درون خود دارد، زیرا چگونگی بهبو

 مشکالت سالمت به چگونگی ارائه خدمات سازمان یافته و تحویل داده شده بستگی

تار، دارد.عالوه بر این سه مبحث)سه فاکتور(، عامل دیگری باید در اینجا بحث شود،رف

ب به صورت مبسوط مورد بحث قرار می گیرد.که در جای دیگر این کتا  

 

 بر اساس نظر بلوم یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر وضعیت سالمت:  .661

a. روشهایی از فعالیت و ایفای نقش 

b. شخصیت و انگیزه 

c. مشارکت جامعه 

d. )آموزش سالمت)بهداشت 

 

 وراثت مهم است زیرا ایفای نقش می کند در :  .662

a.  تعیین مهارت های ارتباطی و اجتماعی 

b. انتقال مهارت های معنوی و اخالقی 

c. انتقال صفات از والذین به فرزندان 

d.  تعیین فرایند تصمیم گیری کودکان 

 

 محیط زست بر سالمت افراد تاثیر می گذارد با:  .663

a. نیروهای روانی و عاطفی 

b. نیروهای دولتی 

c. نیروهای فیزیکی)طبیعی( و اجتمعای 

d. ی و اجتماعی نیروی آموزش 

 

 . طبق نظر نویسنده کدام عامل مخرب زیر تاثیر زیادی بر مشکالت سالمت دارد؟669

a. ضعف خدمات بهداشتی 

b. ضعف آموزش 

c. تغذیه ضعیف 

d. فقر 



 

 .یک از موارد زیر می تواند مناسبترین عنوان برای متن باشد؟623

a. ظرفیت )استعداد( جسمی و روانی کودکان 

b. عوامل تعیین کننده سالمت 

c. وراثت، محیط زیست، خدمات بهداشتی و درمانی،رفتار 

d.  وراثت، محیط زیست و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 2متن 

بیماران مضطرب)پریشان( نباید به تنهایی رها شوند. اغلب بیماران یک محیط آرام، همراه با قدم زدن 

بیمارانی که در خانه  آهسته با افراد پیرامونشان و صحبت کردن با صدای آرام را ترجیح می دهند.

 24هستند باید به طور منظم چک شوند و نیاز است که بدانند در صورت لزوم، مشاوره و پشتیبانی 

ساعته در دسترس است. همچنین آنها به فرصتی برای تدارک استراتژی نحوه ی مدیریت هرگونه 

 وضعیت اضطراری ممکن، نیاز دارند.

بیماران،در مورد آینده شان یا درمورد اینکه چگونه ممکن  اضطراب)نگرانی( می تواند ترس و هراس

است  بمیرند را برجسته کند. دادن فرصت برای بحث در مورد ترسشان و همچنین دادن توضیح دقیق 

و پشتیبانی آنها مهم است.باید تاکید بر روی توانمندسازی بیماران برای حفظ سبک زندگی نرمال, 

 مقدور باشد.

 

 بیمار نگران و مضطرب ترجیح می دهد: 626

a. صحبت به آهستگی را 

b. تنها رها شدن را 

c.  داشتن استراتژی آماده برای آنها 

d. داشتن افرادی با صدای آهسته در اطرافشان 

 

 .بیماران به پشتیبانی و مشاوره نیاز دارند:622

a. برای شرح استراتژی مدیریت موارد اضطراریشان 

b.  برای برجسته کردن نگرانی هایشانبرای توانمند کردن خودشان 

c. به صورت منظم چه در بیمارستان چه در خانه 



d. صرفا اگر ایزوله یا در خانه باشند 

 

 . بیماران باید بتوانند621

a. ترس هایشان را بزرگ کنند 

b. در مورد نگرانیهایشان صحبت کنند 

c. بیماریشان را فراموش کنند 

d. استراتژی درمان را آماده کنند 

 

  3متن 

موجودات زنده از مولکولهایی که ذاتا بیجان هستند تشکیل شده اند، چرا ماهیت موجودات اگر 

زنده از ماهیت موجودات غیر زنده ای که آنها هم از مولکولهای بی جان تشکیل شده اند به 

صورت اساسی و بنیادی متفاوت است؟ چرا ارگانیسم هی زنده بیشتر از مجموع اجزاء بی جان 

د؟فیلسوف ها زمانی پاسخ داده اند که به موجودات زنده، یک نیروی حیات مرموز پدیدار می شون

الهی بخشیده شده است.  اما این تز)اصل( که حیات گرایی نامیده می شود ، توسط علوم مدرن که 

 به دنبال منطق و از همه مهمتر، شرح و تفسیر قابل آزمایش از پدیده های طبیعی است رد شد.

یوشیمی اینست که تعیین کند که چگونه مجموعه ای از مولکولهای بی جان که هدف اصلی علم ب

ارگانیسم های زنده را تشکیل میدهند با فعل و انفعاالت با همدیگر ، حالت حیات را به صورت 

دائمی حفظ می کنند؟ مطمئن باشید که بیوشیمی نیز منجر به بینشهای مهم  و برنامه های 

با موجودات زنده و  آنزی ، تغذیه و صنعت می شود، اما سرانجام کاربردی در پزشکی، کشاور

 شگفتی های زندگی مرتبط است.

 

 . دو جمله ی اول عمدتا سر و کار دارد با سوالی از624

a. شباهت های کلی و جزیی 

b. نظریه های غالب گرا 

c. گرایش بخش گرا 

d. کل در مقابل ویژگی جزئی 

 

 . ویژگی ممتاز موجودات زنده: 625

a.   و با تئوری نیروی الهی جایگزین شدرها شد 



b. در تائید دیدگاه فیلسوفان مفید بود 

c. توسط تز حیات گرایی قابل آزمایش و قابل تفسیر است 

d. مورد پژوهش علمی بوده و هست 

 

 . حالت حیات پایدار می ماند به وسیله:621

a. فعل و انفعاالت مجموعه ای از مولکولهای بی جان 

b. تایید شد. .رویدادهای طبیعی قابل آزمایش 

c. مبهم است بیوشیمی ، نیروی حیات الهی به صورت علمی رد شد 

d. بیوشیمی تایید شده پدیده های طبیعی 

 

 : زیر آن خط کشیده شده است  اشاره دارد به62که در خط   its. کلمه 622

a. صنعت 

b. علم پزشکی 

c. کشاورزی 

d. بیوشیمی 

 

 . در این متن623

a. بیوشیمی به دنبال فهم  حالت حیات است 

b. موجودات زنده و غیر زنده را بررسی و مقایسه می کند ماهیت 

c. بیوشیمی بینش مهمی را به علم پزشکی ارائه می دهد 

d. علوم مدرن به صورت منطقی حالت حیات را توضیح می دهد 

 

  4متن 

توسعه ی خدمات بهداشتی عمومی شان را شروع  6949هنگامی که چینی ها در سال 

کردند،تصمیم گرفتند که هدف اصلیشان پیشگیری از بیماری های رایج باشد. بخشی از برنامه 

بهداشت عمومیشان آموزش قوانین و اصول ساده به مردم ،از قبیل اهمیت نوشیدن آب پاک و 

علیه مگس ها، پشه ها، موشها  Chairman Mao’sنگی بود. مبازره خالص، و دفع زباله های خا

ممکن است در سایر نقاط جهان به عنوان شوخی تلقی شود اما واقعیت این است که این روزها 

مشکل است که در چین یک مگس خانگی پیدا کرد، در نتیجه امروزه کنترل انتشار بعضی از 

خانه و از روستا به روستا انتقال پیدا می کرد امکان پذیر سال پیش از خانه به  25بیماری هایی که 

است.بر خالف دیگر نقاط جهان به نظر می رسد که چین به تعداد کافی پزشک دارد.هیچ یک از 



بیمارستان های شهر یا روستا دیده نمی شود که پر از ازدحام باشد.توضیح)دلیل( این است که اکثر 

)کشاورزانی که حداقل آموزش پزشکی “ doctors” Barefootمراقبتهای پزشکی در چین توسط 

ارائه می شود. در نتیجه  و پیراپزشکی را می بینند و در روستاهای چین مشغول به کار می شوند(

تنها در موارد حاد گذرشان به بیمارستانهای محلی)عمومی( می افتد و حتی تعداد کمتری برای 

 پیدا می کنند.درمان به بیمارستان های تخصصی انتقال 

 

. یکی از راه هایی که دولت برای رسیدن به برنامه های عمده  بهداشتی و درمانیشان برای آن 629

 تالش می کرد ..........بود.

aآموزش افراد . 

bپیشگیری از بیماری های جاری . 

cساختن بیمارستانهای آموزشی جدید . 

dرایگان ساختن درمانهای پزشکی . 

 

قصد انجام آن را  6949هداشتی و درمانی که دولتمردان چینی در سال .برنامه ها ب613

 داشتند :

 

a. افزایش تعدا بیمارستان های تخصص 

b. افزایش تعداد پزشکان بسیار آموزش دیده 

c. کاهش تعداد افرادی که به درمان پزشکی نیاز دارند 

d. آموزش مردم برای چگونگی درمان بیماری های شلیع توسط خودشان 

 

 متن یکی از دالیل عمده موفقیت برنامه های پزشکی ........است. .بر اساس616

a. درمان برخی از بیماری های کشنده کشف شده 

b. کاهش تعدات زیادی از حشرات ناقل بیماری 

c. عدم ازدحام جمعیت در بیمارستان ها 

d.  پزشکانbarefoot با آموزش باال 

 

 بر این باور است که: . این حقیقت که بیمارستانها پر از ادحام نیستند، دلیلی612



a.  بیشتر مراقبتهای پزشکی توسط پزشکانbarefoot ارائه می شود 

b. آنها فقط موارد حاد را می پذیرند 

c. چینی ها پزش کافی دارند 

d. چینی ها در مقایسه با سایر کشورها مشکالت متفاوتی دارند 

 

 

 (176قسمت دوم: لغات)ص 

 

..........خودشان استفاده کنند زیرا هر بیماری باید به . هنگام انتخاب دارو پزشکان باید از 611

 صورت جداگانه ارزیابی شود.

a. تفکیک،تمییز 

b. نشانه، داللت 

c. دریافت، ادراک 

d. قضاوت، داوری 

 

. اگر چه روش آزمونهای مختلف ممکن است برخی از ویژگی های مشترک را داشته باشند، 614

 را از هم متمایز می کند.هر روش............ خاص خود را دارد که آنها 

a. صفت، نشان، نسبت دادن 

b. اختالف، تفاوت 

c. مطابقت، سازگار 

d. مورد استفاده 

 

.سالمتی فرایندی با بسیاری از سطوح ممکن است، شامل یک رویگرد آگاهانه و عمدی نسبت 615

 به .......... سالمت شخص.

a. ارزیابی کردن، سنجیدن 

b. به حد اعلی رساندن، افزایش دادن 

c. ،سازگاری وفق دادن 

d. ابزار، وسیله، انجام دادن 

 

 . مواد آموزشی باید به خوبی ..........ظاهر  اهداف هر فصل.611



a. متناقض، مخالف 

b. سازگار با 

c.  همدرد، غمخوار 

d. مبادله، معاوضه با 

 

. آموزش بهداشت یک ......... ضروری از پرستاری است و به سوی ارتقا، حفظ و بازیابی 612

 سالمت هدایت می کند.

a. ساخت، ساختمان 

b. اتقال، رهبری 

c. جزء، مولفه 

d. تعریف، تعاریف 

 

............  و پیچیده است به عنوان  هر  concer. دامنه، مسئولیت ها، و اهداف پرستاری 613

 گونه تخصص پرستاری  .

a. منحرف 

b. مسلط، برجسته، غالب 

c. هذیان 

d. متنوع، متمایز، گوناگون 

 

داروی جدید درد بیماران را  .......... ، به طوری . بر خالف آنچه که پزشکان فکر می کنند 619

 آنها باید مصرف آن را ادامه ندهند.

a. تشدید کردن، برانگیختن 

b. فرونشاندن، خفه کردن 

c. تسکین دادن، ساکت کردن 

d. خفه کردن 

 

 . تکنیک کشت بافت وسلول ............. تجزیه و تحلیل مستقیم از رفتار سلول.643

a. طرفداری، توجه 

b.  ،بازداشتمنع 

c. سردرگم کردن، گیج کردن 

d. اجازه دادن، مجاز کردن 



 

.به عنوان یک واکنش هیستوشیمیایی برای تشخیص ............ و معنادار، آن باید با الزامات 646

 خاص تکمیل شود.

a. معتبر، سالم، قانونی 

b. خوش شانس، خوش بخت 

c. نامربوط ، بی ربط 

d. وحشتناک، بد 

 

 ............ ، که بیشتر به صورت ساختاری پدیدار می شود. .بافت همبند طیفی از وظایف را642

a. تغییر دادن، اصالح کردن 

b. خدمت کردن، به کار بردن 

c. رسیدگی کردن، بازبینی 

d. به پایان رساندن، نتیجه گیری کردن 

 

 . مسئولین سالمت باید بیشتر به ارتقا و .............. سالمت و بهداشت جامعه توجه کنند.641

a. رفتار، تلقی 

b. تشدید 

c. حفظ، نگهدای 

d. معلق، آویزان 

 

 .جامعه تعهد اخالقی برای اطمینان از دسترسی .......... به خدمات بهداشتی برای همه دارد.644

a. منصافه، متساوی 

b. گرانبها، با ارزش 

c. ناچار، ناگریز 

d. مناسب، قابل تطابق 

 

 . برنامه ایمنسازی باید به طور منظم ................645

a.   ،خالص کردنریشه کن کردن 

b. اجرا کردن،انجام، ابزار، اسباب 

c. حذف کردن 



d. بلند کردن، بسط دادن 

 

 .بیشتر اکسیژن به وسیله ی بافتها در طول تمرین از خون ............ می شود .641

a. آبکی، رقیق 

b. استخراج، عصاره 

c. قرارداد، منقبض، مخفف 

d. به نتیجه رسیدن 

 

 .............برای سالمتی خطرناک است..سر و صدا بر اساس سطح، فرکانس، طول 642

a. پرتاب، نصب، استقرار 

b. توسعه، بسط، انبساط 

c. اضافی، کشش، توسعه 

d. مواجهه، ارائه، نمایش 

 

 .مراقبتهای اولیه بهداشتی جامعه را به .................. تشویق می کند.643

a. مشارکت، مداخله 

b. اغراق، گزافه گویی 

c. آزادی، رهایی 

d. سوراخ کردن 

 

 طریقه مراقبت بهداشتی هست ................  تاثیر آن بر تولید و توزیع.. 649

a. پیش بینی 

b. مصرف کردن، تخلیل رفتن 

c. دارایی، سرمایه گذاری 

d. همزمان بودن، منطبق شدن 

 

.آموزش جامعه محور، یاد گیری بر اساس حل مساله را ...............، چون شرایط مناسب را 653

 ت سالمتی یک جامعه را فراهم می کند.برای تعیین و کنترل مشکال

 

a. آسان کردن، تسهیل کردن 



b. مسلط بودن، چشم پوشی 

c. نادیده گرفتن، اعتنا نکردن، عدم رعایت 

d. خنثی کردن، باطل کردن، ناامید کردن 

 

 .فردی که به صورت حرفه ای مشاوره می دهد به عنوان  .................. شناخته می شود.656

a. مشاور، رایزن 

b. تهویه هوا، هواکش دستگاه 

c. رسانا، رهبر، راهنما 

d. هماهنگ کننده، تعدیل کننده 

 

 (171مهارت دهم: درک مطلب )ص

 سوالهای نگرشی)لحن بیان(

 ترجمه کادر خاکستری

  

 لحن جمله میتواند بهترین توضیح باشن به عنوان.........؟

 در نوشتن این متن نویسنده چه لحنی داشته است؟

 درباره موضوع چگونه است؟احساس احتمال نویسنده 

 نظر نویسنده... می تواند بهترین توصیف از یک ...باشد

 نگرش نویسنده نسبت به...؟

 نگرش نویسنده نسبت به ... می تواند بهترین شرح باشد به عنوان ... .

 احساس نویسنده نسبت به موضوع چگونه به نظر می رسد؟

 

 187 صفحهترجمه کادر خاکستری 

 

 مثبت



 فکاهیشوخی، 

 پشتیبان، حامی

 مطلوب مساعد

 

 منفی

 باورنکردن

 کم بها دانستن

 مخالف، نامطلوب

 

 خنثی، بی طرف

 علمی

 بی طرف، عینی

 غیر شخصی

 

 متن یک 

برای چندین دهه باور رایج در بین روانشناسان این بود که حافظه مقدار ثابتی است.یک حافظه 

استثنایی یا یک حافظه ضعیف چیزی بود که با شخص متولد می شد.این دیدگاه در سالهای اخیر 

مورد انتقاد)حمله( قرار گرفته است. حافظه ویژه به این صورت نیست که منحصرا به عنوان یک 

به افراد نابغه یا غیر طبیعی داده شده باشد."افرادی با حافظه شگفت انگیز برای تصاویر،  هدیه

موسیقی، شطرنج، کسب و کار، متنهای رمانتیک یا چهره، به هیچ وجه منحصر به فرد نیستند"؛ 

در مورد حافظه نوشته است."حتی ممکن است آنا  6936نیسر روانشناس این جمالت را دار سال 

میاب نباشند." برخی از محققان دانشگاهی شامل پالسون و اریکسون، یک گام فراتر از بسیار ک

 یا  Shereshevskiiنیسر برداشتند؛ آنها معتقدند که اصال هیچ تفاوت فیزیولوژیکی بین حافظه 

Toscanini   و یک شخص معمولی وجود ندارد . بر باور آنها، تنها تفاوت واقعی اینست که

توسکانینی حافظه اش را پرورش داده است، به طور منظم آن را تمیرن داده و خواسته است که آن 

 را بهبود بخشد.



 . پیام منتقل شده در این متن: 6

a. پشتیبانی از دیدگاه سنتی در مورد حافظه 

b. جدید و قدیمی ادغام نظریه های 

c. به نفع نظریه های پشتیبانی شده توسط روانشناسان جدید است 

d. نسبت به تئوریهای پیشنهادی بی طرف است 

 

 متن دوم 

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد خواب انجام شده است. ما مقدار زیادی در مورد مکانیسم 

یی را آغاز کرده ایم. با این حال هنوز هم خواب می دانیم و کسب آگاهی از تغییرات پیچیده بیوشیمیا

راه طوالنی برای پیداکردن پاسخ به برخی از سواالت، از قبیل اینکه هر فرد به چه مقدار خواب 

نیاز دارد در پیش داریم. در حالی که اساس فیزیولوژیکی خواب برای تخمین موضوع بسیار کمک 

ی از اینکه در حقیقت افراد چه مقدار خواب باید ) کننده است، با این حال ما باید شواهد قابل توجه

می توانند(داشته باشند، به دست آوریم. ما هنوز به دانش بیشتر در مورد دالیل موثر بر علل 

محرومیت از خواب نیاز داریم. به رغم تالشهای قابل توجه اختصاص یافته به تحقیق در مورد 

در این زمینه وجود دارد. این حقیقت که محرومیت  اینکه ما چرا میخوابم، هنوز اختالف نظرهایی

از خواب باعث اثرات مضر بیشماری می شود نشان می دهد که بدن برای بازسازی)بازیابی( خود 

به خواب نیاز دارد. با این حال تحقیقات بیشتری برای تشخیص اینکه آیا اینگونه است یا خواب 

ت. همچنین این احتمال وجود دارد که دو گزینه نتیجه ی سازگاری با محیط زیست است، نیاز اس

 ممکن است با هم ناسازگار نباشند.

 . در این متن نویسنده:6

a. برای تحقیقات بیشتر در مورد خواب فرا می خواند 

b. تئوری های مختلف خواب را مقایسه و با آنها مقابله می کند 

c. کاستی های تحقیقات انجام شده را بر می شمرد 

d. ابل مطالعات گذشته می ایستد دیدگاه جدیدی را ارائه می دهددر حالی که در مق 

 

 . با توجه به اثرات محرومیت از خواب، نویسنده:2

a. نظریه بازسازی)بازیابی( بدن را حمایت می کند 

b. از نظریه سازگاری دفاع می کند 

c. به رد هر دو نظریه گرایش دارد 

d. استدالل می کند که هر دو نظریه ممکن است درست باشد 
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 به احتمال زیاد نویسنده متن با کدام یک از عبارات موافق است؟

 کدامیک از عبارات پیشنهاد شده احتماال توسط نویسنده حمایت می شود؟

 

 3متن 

در برخی کشورها این خطر وجود دارد که دستیاران پزشکی در عمل خصوصی غیر مجاز 

غیاب هر پزشکی، در پاسخ به درخواستهای محلی برای مراقبت درگیر شوند. این اتفاق در 

خانگی یا مراقبتهای ارائه شده در خارج از ساعات کاری، می تواند بیفتد. با توجه به پرداخت 

دستمزدهای کم به دستیاران پزشک، غالبا در کشورهای در حال توسعه، قابل درک است که 

هد. هر چند به نظر می رسد که نمونه های گاه و بی وسوسه برای دستمزد این چنین خدماتی رخ د

گاه از نظارت دقیق)نزدیک( و قوی و اقدامات تنبیهی علیه  پذیرش دستمزد برای خدمات کوچک 

و جانبی عمل خصوصی،  شاید باعث عدم تشویق برای باز شدن درها به روی خطا باشد. برای 

ران پزشک محدود به بخش دولتی هستند و مثال، در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر، دستیا

اجازه ندادند در عمل خصوصی شرکت کنند.آشکار است که اگر به پزشکان با تجربه ی زیاد  

اجازه داده شود که در کنار وظایف عمومی تعریف شده شان ، عمل خصوصی انجام دهند به 

معمولشان است.  زودی بیماران خصوصی بیشتر وقتشان را پر میکند و این به ضرر وضایف

عالوه بر این ، در غیاب نظارت و اجبار و محدودیتهای وارده به این شغل، دستیاران پزشکی 

ممکن است برای انجام خدمات باالتر از صالحیتشان وسوسه پیدا کنند، بنابراین سالمت بیماران 

خداقل و همچنین اعتبار خدمات بهداشتی و حرف ی شان را به خطر می اندازند. برای به 

رساندن مشارکتشان در عمل خصوصی ، قانونگذاران باید محدوده ای را که دستیاران پزشکی 

 میتوانند عمل کنند را مشخص کنند و محدوده باید به تمتم عوامل مرتبط شناخته شود.

 

.با توجه به اشتغال دستیاران پزشکی در عمل خصوصی، نویسنده با کدامیک از عبارات زیر 6

 موافق است؟

a. در غیاب پزشکان باید اجازه داده شود 

b. ممکن است به شایستگی بیشتر آنها کمک کند 

c. باید در کشورهای در حال توسعه حمایت شود 

d. ممکن است سالمت بیماران را به خطر اندازد 

 

 . ازمتن میتوان استنباط کردکه نویسنده:2



a. صوصی حمایت تا زمانی که آنها صالحیت دارند از مشارکت دستیاران پزشکی در عمل خ

 میکند

b. با پرداختهای زیاد به دستیاران پزشکی مخالف است 

c. علی رغم رد عمل خصوصی با دستیاران پزشک همدردی می کند 

d. .به شدت محدودیت دامنه فعالیت دستیاران پزشکی را به وسیله ی قانون محکوم می کند 

 

 (182):لغاتمهارت دهم

 عکس کمی متمایل به چپ شده، لطفا صافش کن.  .1

 آ(پراکنده شده ب( پخش شده ج( متمایل شده)کج شده( د( پرت شده

. دانستن داروهایی که بیمار استفاده می کند می تواند برای جراح حیاتی باشد اگر فرد نیاز 2

 به جراحی دارد)باید جراحی کند(

 آ( حیاتی ب( بی اهمیت ج( جزئی د( باور نکردنی

 بوده است. . او انکار کرد که یکی از فراریان جنگ1

 آ( تکمیل کرد ب( متقاعد کرد ج( انکار کرد د( ترغیب کرد

 . او برای غیر صادق بودن در مسائل تجاری بدنام است.4

 آ( بدنام ب( مشهور ج( شناخته شده د( مشهور

 . سالمتی او دوباره به وسیله داروهای جدید بدست آمد.5

 وردن د( تسکین دادنآ( فرونشاندن ب( تسکین پیدا کردن ج( دوباره بدست آ

. مدارک گم شده و قرار مالقاتهای کنسل شده مهم اند زیرا می توانند بر بیماران اثر 1

 مضری برای عدم نگهداری قرار مالقاتها به عنوان برنامه داشته باشد.

 آ(واکنش مناسب ب( منفعت مالی ج( اثرات مضر د( سود روانی

 ن می شود.. عملی بودن سیستم درمان منجر به قبول آ2

 آ( قبول ب( حذف ج( رفع، برداشت د( رد کردن ، ناپسند

 . کارمندانش او را به خاطر تایپ بدون غلطش ستایش و مدح کردند.3

 آ( اخم کردن ب( بیون کردن ج( تنزل رتبه دادن د( ترفیع دادن، مدح کردن

 می دارد . صرف داروساز شدن او را از تهیه داروهایی که پزشک توصیه کرده است باز9



 آ( اصرار کردن ب( مجبور کردن ج( قادر ساختن د( مانع شدن، به تاخیر انداختن

. بیشتر طرفداران حکمت وفلسفه تئوری دانشمند جوان را قبول کردند زیرا آن به وسیله 63

 سایر مطالعات بازبینی و تحقیق شده است.

 دنآ( رد کردن ب( بازبینی و تحقیق کردن ج( آغاز کردن د( رد کر

. زمانی که لخته خونی شروع به توسعه می کند، گسترش پیدا میکند به سمت خونهای 66

 اطرافش به این عبارت که لخته یک چرخه بدخیم را به سمت توسعه بیشتر آغاز می کند.

 آ( آغاز کردن ب( پایان دادن ج( محدود کردن د( منع کردن

اجرای ساده و روتین تفس دهانی به  . چیزی که می تواند تنفس سخت را کنترل و کم کند62

 منظور خنثی سازی میکروارگانیسمهای تنفس سخت است.

 آ( کم کردن ب( پرورش دادن ج( تشویق کردن د( تحریک کردن

 . به دلیل اینکه کمربند ایمنی حافظ جان مردم است مردم باید ترغیب به بستن آن شوند.61

 د( جلوگری کردن آ( دلسرد کردن ب( ترغیب کردن ج( تحمیل کردن

. در کنار استفاده از داروهای شیمیایی که کمک به بهبودی میکند اکنون اعتقاد براین 64

 است که خنده باعث افزایش توانایی سیستم ایمنی در برابر بیماریهاست.

 آ( زیاد کردن ب( کوتاه کردن ج( خنثی کردن د( سرکوب کردن

لی بدست می آیند دوره زندگی محدودی دارند . بیشتر سلولهایی که که از بافتهای معمو65

 که به طور ژنتیکی برنامه ریزی شده است.

 آ( متناهی ، محدود ب( پیوسته دائمی ج( فانی مخرب د( ابدی مدام

. یک رژیم متعادل و ورزش منظو و بهداشت خوب به طور قطع باعث سالمت جسمی و 61

 روحی است.

 ( بیهوده ،بی فایدهآ( جزئی ناچیز ب( قاطع ج( زیان آور د

. سازمان جهانی بهداشت خوشبختانه تالشهای شدیدی جهت حفاظت مردم خصوصا بچه 62

 ها از بیماری دارند.

 آ( نیرومند، شدید ب( عصبانی ، متعصب ج( مسخره آمیز د( بیهوده

. شاغلین اطالعات سالمت می توانند نقش مهمی در مراقبت و دیدبانی و بهبود سیستم 63



 سالمت ایفا کنند.مراقبت 

 آ( بدتر کردن ب( خرابی، انهدام ج( مراقبت، دیدبانی د( کم شدن

 . نیاز به دانستن و مدیریت سرویس سالمت رویکرد های سازمانهاست.69

 آ( رد کردن ب( عقب نشینی کردن ج( مدیریت د( منع کردن

 . تغییرات سیستم سالمت ملی سال گذشته اعمال شده است.23

 ب( پیچیده کردن ج( انجام دادن، اعمال کردن د( بکار انداختن آ( خاموش کردن

. به دلیل پیشرفت در علم پزشکی تعداد قابل توجهی از روشهای عمل جراحی مهجور و 26

 غیر قانونی می شود.

 آ( مناسب ب( گویا، معقول ج( مهجور د( شایسته

سالمتی کشورهای در حال . بیماریهای قابل انتقال و سوء تغذیه به عنوان مشکالت عمده 22

 توسعه است.

 آ( محلی ب( کلی ج( تک د( همه

. امروزه اغلب مرگهایی که به علت حوادث دیده می شوند میتواند به طور واضحی 21

 نسبت به قسمتهای ارثی زندگی کاهش یابد.

 آ( طول کشیدن ب( گسترده شدن ج( به تاخیر افتادن د( کاهش یافتن

روها در بافتهای مختلف به توانایی آنها در گذشتن از غشا . سرعت متفاوت نفوذ دا24

 بستگی دارد.

 آ( جستجو کردن ب( سوراخ کردن ج( نفوذ کردن د( اجرا کردن

 . درمان کرمهای بالغ روده با مبندازول ممکن است تولید الروهای جدید را متوقف کند.25

 داختنآ(متوقف کردن ب( انتقال دادن ج( انتقال دادن د( به کار ان

 مواجهه شدید با نور خورشید یکی از رایج ترین علل سرطان پوست است.

 آ(گسترده ب( شدید ج( مفرط د( تنها، منحصرا

 . یک تحقیق برجسته در زمینه تفاوتهای جنسی در کنفرانس سخنرانی خواهد شد.22

 آ(اول ب( اولیه ج( برجسته، بزرگ د( بهترین

رسیده) دستیگرش شده( جنبه ای است که میتواند . موضوعی که تحقیقات پلیس به آن 23



 مورد سوال قرار گیرد.

 آ( فهمیدن ب( درک کردن ج( فهمیدن د( دستگیری، رسیدن، فهمیدن

. اگرچه ما اغلب خواروبارمان را به صورت هفته ای میخریم، روزانه هم برای تهیه 29

 یکی دو چیز به فروشگاه میرویم.

 ( به طور محلی د( روزانهآ( با بی میلی ب( ناخواسته ج

 

 (185)سواالت سنوات گذشته صفحه

 1متن

مطالعات گذشته نگر نسبتا ارزانترند در مراقبت) ادامه( حداقل در مقایسه با مطالعات آینده  

نگر. تعداد افراد مورد مطالعه می تواند کوچک باشد زیرا مطالعه شروع میشود با شناختن 

شاهد انتخاب می  1یا  2موردها که اغلب با یک تعدا شاهد مقایسه می شوند. حتی وقتی که 

ر مورد. تعدا افراد مورد مطالعه کوچک هستند در مقایسه با تعدادی که نیاز است شود از ه

برای مطالعات آینده نگر. این مسئله خصوصا مهمتر است برای مطالعات علت شناختی 

بیماریهای نادر که مطالعات گذشته نگر ممکن است تنها راه عملی برای تجمع کیسها باشد. 

تواند سریعا به دست آید در حالیکه مطالعات آینده نگر در  همچنین مطالعات گذشته نگر می

دسترس نیستند مگر اینکه زمان کافی برای گسترش بیماری سپری شود که ممکن است 

ماهها یا سالها به طول انجامد. مزیت دیگر مطالعات گذشته نگر این است که آنها می توانند 

 ی نمایند.بیشتر از یک عامل خطر را در یک سری داده شناسای

. مواردی که در منابع زمان گذشته شناسایی میشوند از نظر تعداد محدودترند در مقایسه 29

 به آنهایی که در زمان آینده انجام می شود.

 آ( وقت گیر ب( شدیدا خسته کننده ج( بسیار هزینه بر و مشکل د( محدود تر از نظر تعداد

داد افراد تسبتا کم می شود در مقایسه با . با افزایش شاهد در مطالعات گذشته نگر تع33

 تعداد افرادی که در مطالعات آینده نگر بدست می آید.

آ( مشابه هم باقی می ماند ب( نسبتا کم می شود ج( به سرعت افزایش می یابد د( شدیدا 

 کاهش می یابد



نجام . شناسایی عوامل خطر مختلف با اطالعات موجود ناچارا با مطالعالت گذشته نگر ا36

 میشود.

 آ( در مطالعات گذشته نگر بهتر انجام می شود ب( در مطالعات آینده نگر افزایش می یابد

ج( به طور روتین با مطالعات آینده نگر انجام میشود ج( ناچارا با مطالعات گذشته نگر 

 انجام می شود

با انجام . در واکنش نسبت به بیماریهایی مثل ایدز دولتها می توانند زمان بیشتری 32

 مطالعات گذشته نگر ذخیره کنند.

 آ( پرسنل ب( زمان ج( اطالعات د( انرژی

 . این پاراگراف در کل در مورد ارزشهای مطالعات گذشته نگر بحث می کند.31

آ( مزیت مطالعات آینده نگر ب( ارزشهای مطالعات گذشته نگر ج( اهمیت منابع آینده نگر 

  د( ارزان بودن مطالعات گذشته نگر

 2متن 

اگرچه بیماریهای حاد شامل مقاومت میزبان و فاکتورهای دیگر به عالوه عوامل عفونی 

کننده است. عملکرد فاکتورهای مختلف خصوصا در بیماریهای مزمن مهم است. عوامل 

مرتبط ممکن است هم محیطی و هم ساختاری باشد. عمل متقابل ممکن است جداگانه اضافه 

صورت ترکیبی باشد. برای مثال دریافت شده است که سیگار شود و یا ممکن است به 

کشیدن و در معرض آن قرار گرفتن یک اثر اضافی به عنوان عامل خطر سرطان مثانه 

است. خطر برای افراد با سابقه ی هر دو مواجهه شبیه کسی است که پیشبینی شده به وسیله 

قایسه کردن، سیگار کشیدن به مجموع تاثیرات منحصربه فرد از هر فاکتور. به منظور م

عنوان عامل ترکیبی با در معرض قرار گرفتن شغلی و حرفه ای با آزبستوز و مواد 

اورانیوم پدیدار می شود. خطر سرطان ریه در حضور سیگار کشیدن و دیگر مواجهات 

شغلی به عالوه فراتر میرود از مجموع خطرهای پیشبینی شده. چنین اثرات متقابلی باید در 

حاسبات در طراحی مطالعات علت شناختی گرفته شود)استفاده شود(. آنها همچنین اشارات م

غیر مستقیمی برای کنترل بیماریها دارند. به طور مثال فهمیدن اثرات متقابل ترکیبی آن را 

خصوصا مبرم می سازد برای کارگران آزبستوز و اورانیوم برای خودداری کردن از 



 سیگار کشیدن.

 ق متن در بیماریهای حاد، حضور مقاومت میزبان بیشترین اهمیت را دارد.. بر طب34

آ( درمان فوری ب( درگیری چندین فاکتور ج( حضور مقاومت میزبان د( موانع ساختاری 

 و محیطی

. اثرات متقابل چند برابر کننده آزیستوز و مواد اورانیومی خطر سرطان ریه را در 35

 سیگاریهای حرفه ای می افزاید.

 آ( تک تک ب( شغلی ب( چند برابر کننده د( محیطی

. در طراحی هر مطالعه علت شناختی چیزی که باید رسیدگی شود نوع اثرات متقابل 31

 درگیر است.

آ( میزان مواجهه با آزبستوز ب( حذف فاکتورها ج( آثار تک تک از سیگار کشیدن ب( نوع 

 اثرات متقابل

وند که از سیگار کشیدن خودداری کنند زمانی که . کارگران آزبستوز باید نصیحت ش32

 شناخته شده است که اثر متقابلشان به صورت ترکیبی است.

 آ( کار کردن ب( سیگار کشیدن ج( آزبستوز د( مواجهه

 . متن به طور پایه می پردازد به ماهیت چند عاملی علت شناختی33

ن ج( اثرات متقابل ترکیبی از آ( ماهیت چند عاملی علت شناختی ب( عوامل بیماریهای مزم

 عوامل بیماریهای ریوی د( عالئم چند عاملی تنفسی

 3متن 

استرس همیشه با ماست. آن از فعالیتهای ذهنی و عاطفی و همچنین فعالیتهای فیزیکی ناشی  

می شود. آن شخصی و منحصر به فرد است برای هر کدام از ما.در واقع چیزی که می 

تواند برای فردی باعث آرامس باشد برای فرد دیگر ممکن است باعث استرس شود. برای 

ه ای هستید که دوست دارید همیشه به کار گرفته شوید سخت مثال اگر شما مجری پر مشغل

نگیرید) راحت باشید( در یک سخنرانی در یک روز زیبا، ممکن است شدیدا احساس 

ناامیدی و ناکارآمدی و آشفتگی کنید. شما ممکن است از لحاظ عاطفی ناراحت باشید که 

ل بیماریهای جسمی باشد مثل کاری انجام نمی دهید. بسیاری از استرسها می تواند به دلی



فشار خون باال، زخم معده، ویا حتی بیماریهای قلبی. استرسهای ناشی از فعالیتهای شغلی و 

ورزشی به علتهای چنین بیماریهایی شبیه نیست. در حقیقت ورزشهای فیزیکی می تواند 

 کمک کند به آرامش شما و مدیریت بهتر استرسهای ذهنی و عاطفی.

 ل مدیریت کردن است.. استرس قاب39

 آ( انتخابی، اختیاری ب( آرامش بخش ج( قابل مدیریت کردن د( شبیه برای همه افراد

 . از منابع استرس که ذهنی نیستند در این متن، فعالیتهای تحصیلی است.93

 آ( فعالیتهای تحصیلی ب( فعالیتهی جسمی ج( فعالیتهای ذهنی د( فعالیتهای عاطفی

به وسیله استرسهای عاطفی می تواند پدیدار شود به شکل تمام  . علت مشکالت جسمی96

 موارد زیر به جز: حاملگی

 آ( زخم معده ب( حاملگی ج( بیماریهای قلبی د( فشارخون باال

 . یکی از متد های ذهنی برای مدیریت استرس ورزشهای جسمی است.92

 آ( ورزشهای جسمی ب( آرام بخشها ج( داروها د( راحت بودن

 4متن 

ادغام بیمارستان ترکیبی از نهادهای قبال جداگانه ای است که در آن حداقل یک نهاد توسط  

بیمارستان دیگر و یا یک شرکت جدید حل و جذب شده .وظایف و اختیارات سازمان جانشین 

در موافقت نامه رسمی بر فرض تداوم و منع فعالیت مستقل از واحد قبل از امال شده است. 

رکت جدید جایگزین تمام نهادهای بیمارستان قبل میشود. در حالی که در در تلفیق، یک ش

ادغام شرکت باقی مانده، یکی از شرکت های قبل است. ادغام و تثبیت غیر قابل تشخیص 

هستند زیرا معموال تنها جزئیات قانونی مشخص می کند که آیا این شرکت یکی از نهادهای 

واقعیت مهم است که آیا تنها یک شرکت باقی مانده و  بیمارستان قبل است یا جدید است. این

یا اینکه تمام نهادهای قبلی وجود دارد. ادغام ترتیبی است که تمام فعالیت های بیمارستان، از 

جمله خدمات پشتیبانی مدیریت، فعالیت های مراقبت از بیمار، و خدمات حرفه ای را در 

تان شامل برخی اما نه همه از این فعالیت آغوش می کشد. اشکال دیگر از وابستگی بیمارس

ها است. بیمارستانهایی که ادغام است خدمت به جامعه و یا همان منطقه سرویس را حفظ 

می کند که اغلب موارد، دستگاههای فیزیکی ممکن است تبدیل به جایگزین تسهیالت 



 یکپارچه شود.

 ب اند.. بر طبق متن شرکتهای تعاونی ناشی از ادغام و یا ترکی91

آ( شرکتهای تعاونی ناشی از ادغام و یا ترکیب اند. ب( ادغام و ترکیب به راحتی در نهاد ها 

 قابل تشخیص است.

ج( یک نهاد باقی مانده از خصیصه های کلی ادغام و ترکیب است. د( برای ادغام موثر تر 

 چندین نهاد باید با هم همکاری کنند.

ک وسیله ممکن است جایگزین دستگاههای فیزیکی . بعد از یک انجمن ادغام یافته ی94

 شخصی شود.

 آ( سازمانهای قبلی مجددا ایجاد می شوند. ب( نهادهای قبلی به فعالیت ادامه می دهند.

ج( بعضی سرویسها و فعالیتهای بیمارستانها وابسته است. ج( یک وسیله ممکن است 

 جایگزین دستگاههای فیزیکی شخصی شود.

وابسته نسبت به دیگر ادغام یافته ها، برخی و نه همه فعالیتهای  . بیمارستانهای95

 بیمارستان را یکی میکنند.

آ( همه انواع فعالیتهای بیمارستان را یکی میکنند. ب( اصرار میکند به جانشینی یک شرکت 

 ممکن.

ای ج( برخی و نه همه فعالیتهای بیمارستان را یکی میکنند. ج( منع میکند سرویسها و فعالیته

 درمان بیماران.

. سرویسها و فعالیتهای درمان بیمار حرفه ای تنها بخشی از فعالیتهای تحت پوشش در 91

 ادغام است.

 آ( ادغام ترکیب را واجب می کند. ب( هیچ و یا کمی برتری در ترکیب دریافت می شود.

تحت ج( یک فعالیت در بیشتر وابستگی ها یکی می شود. ج( تنها بخشی از فعالیتهای 

 پوشش در ادغام است.

 . یک عنوان مناسب برای این متن میتواند ادغام و ترکیب باشد.92

 آ( استراتژی های بقا برای بیمارستانها ب( شرکتها و همکاری

 ج( ادغام و ترکیب د( خدمات بیماران و همکاری



 ست.. بر طبق متن ادغام به معنی ترکیب دو و یا چند بیمارستان به شکل همکارانه ا93

آ( ارتباط در میان بخشهای مختلف یک بیمارستان ب( ترکیب فیزیکی از بیمارستانهای 

 مختلف

ج( ترکیب دو و یا چند بیمارستان به شکل همکارانه ج( وابستگی از یک بیمارستان تا یک 

 دانشگاه بزرگ

 . برای بیمارستانهای ادغام یافته ترکیب وسایل فیزیکی همیشه ضروری نیست.99

 شه ضروری نیست ب( ضروریآ( همی

 ج( کامال مهم د( الزامی

. ادغام بیمارستانها ممکن است در اداره کردن های فیزیکی مجزا به عنوان ضرورتی 633

 برای بقا ادامه یابد.

 آ( به عنوان ضرورتی برای بقا ب( برای همیشه

یکدیگر ترکیب  ج( اگر آنها انجمن های مشابه را حفظ کنند. د( اگر آنها به شکل فیزیکی با

 شوند.
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 . اطالعات در دسترس ما کافی نیست.636

 آ(هدف ب( هزینه ج( اختیار ، آزادی د( دسترس

 . پیش نیاز هر آزمایش تجربی توسعه ای از یک قرارداد استاندارد مطالعه ای است.632

 آ( وابسته ب( برنامه ریزی ج( پیش نیاز د( مضر

عمول انجام می شود که نتایج بتواند نسبت به یک مطالعه واقعی . مطالعاتی به طور م631

 به گروه بزرگی قابل تعمیم باشد.

 آ( قابل تعمیم ب( قابل تقسیم ج( قابل امتحان د( قابل تکرار

. یک محقق همیشه به اینکه نتایج مطالعه وی مربوط به سواالتی که پرسیده است باشد، 634

 فکر میکند.

 یله ب( مرتبط و مناسب ج( شبیه د( تایید شود به وسیلهآ( هدایت شود به وس

. در بعضی موارد سالمت بهتر از ازدواج میتواند به حمایتهای فیزیکی و روانی فراهم 635



 شده توسط همسر نسبت داده شود.

 آ( وقف کردن، اختصاص دادن ب( منتج شدن ج( نسبت دادن د( شرکت کردن

هدایت تحقیقی وسیعی در مورد تخمین اثرات  . انجمن ملی سالمت روان در حال631

 روانی استفاده از داروهاست.

 آ( وسیع ب( شدید ج( شامل د( انحصاری، تنها

. یک ورزش مناسب نقش مهمی در توانبخشی بیماران از دردهای مختلف کمر بازی 632

 میکند.

 آ( جراحی ب( بهبود ج( آرام سازی د( درمان

 ی است که در آن خون افرا به طور معمول لخته نمی شود.. هموفیلی یک بیماری وراثت633

 آ( گردش ب( حمل اکسیژن ج( لخته د( توزیع مواد غذایی

 . مدت ته نشینی ده اینچ برف برابر یک اینچ باران است.639

 آ( نشانه ب( مشابه ج( تولید د( ضخامت

ه به . این ضروری است که مردمک چشمهای شما به وسیله داروهای تجویز شد663

 منظور آزمایش آنها گشاد شود.

 آ( ماساژ ب( درمان ج( گشاد د( آرام 

 . آموزشهای ابتدایی در بعضی از کشورها اجباری است.666

 آ( رایگان ب( عالی ج( الزم د( آسان

. بعضی اوقات وسایلی که برای فروش قرار داده می شوند به این دلیل است که آنها 662

 دارای نقصی می باشند.

 خال، لک ب( قسط ، بخش ج( امضا، اثر د( نقصآ( 

 دقیقه تصفیه می شوند. 13درجه به مدت  13. شیرها به وسیله حرارت دادن در دمای 661

 آ( پاک شدن ب( ذخیره شدن ج( مخلوط شدن د( بسته بندی شدن

. اگرچه میمونها گهگاه دشمنان خود را تهدید می کنند، ولی معموال خطرناک نیستند 664

 اینکه خشمگین شوند.مگر 

 آ( تعقیب کردن ب( تهدید کردن ج( کشتن د( آسیب رساندن



 . تعداد گونه حشرات از همه گونه ها بیشتر است.665

 آ( برابر ب( تکمیل کردن ج( متجاوز شدن، بالغ شدن د( پیش بینی شدن

 یاندازد.. سوء تغذیه در مراحل اولیه از نوزادی می تواند رشد بزرگسالی را به تعویق ب661

 آ( تحت تاثیر ب( به تعویق انداختن ج( پیش بینی د( بد شکل کردن

. فروشگاههای غذاهای طبیعی ادعا می کنند که تولیداتشان از آنچه در سوپر مارکتها 662

 یافت می شوند سالمتر هستند.

 آ( راحت، مناسب ب( سالم ، بی خطر ج( اقتصادی د( ایمن، بی خطر

 هش وزن کاهش مقدار کالری های دریافتی روزانه است.. یک قانون ساده کا663

 آ( قطع کردن ب( ؟ ج( تقلیل دادن د( ؟

. مردم شروع به همکاری کرده اند به وسیله بازیافت قوطی ها و حلبی ها به جای دور 669

 ریختن آنها.

 آ( ؟ ب( ترک کردن ج( بیرون انداختن د( بلند کردن

بر روی برچسب بسته بندی ها و قوطی های مواد . طبق قانون، ثبت لیست ترکیبات 623

 غذایی الزامی است.

 آ( تاریخ تولید ب( مکان تولید ج( کالری موجود د( مواد استفاده شده

. اگرچه تالشهای قابل توجهی برای افزایش معیار معتبر سازی این مطالعه انجام 626

 گرفته است اما به چندین موضوع مهم باید توجه شود.

 ب( مور خاص ج( مورد خاص د( موضوع آ( نتیجه
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 گردیده است.


