
 

 0011سال  کاردرمانی کارشناسی ارشدآزمون 

0 

 اردرمانی در اختالالت ذهنی روانی و جسمانیک

 در دست کجاست؟ Add Pollicisمحل لمس  ـ 0
 در برجستگی تنار سمت خارج فلکسور پولیسیس الف(
 بخش پالمار وب شست ب(
 شست MPبخش قدامی  ج(
 بخش رادیال اولین متاکارپ د(

 میدان بینایی بخش تمپورال چند درجه است؟ ـ 2
 90 د( 70 ج( 50 ب( 60 الف(

 های زیر است؟از استدالل یککدامتفکر منطقی درباره مشکالت مراجع و روال مناسب برای ارائه درمان مربوط به  ـ 3
  Narrative الف(
  Interactive ب(
  procedural ج(
 Generalization د(

 شود؟چه تمریناتی انجام می Total shoulder replacementبالفاصله پس از جراحی  ـ 0
 Place-hold الف(
 AROM ب(
 Codman's pendulum ج(
 Blocking د(

 تا: کندمیکمک  CVA، این رویکرد به بیماران Task Orientedطبق اصول رویکرد  ـ 5
 محیط جدیدی که شامل چالش رایج هر روزه است، ایجاد کنند. الف(
 )چه غلط، چه درست( فعال باشند. با هر الگوی حرکتی ب(
 .باشند فعال درمانی ستفقط در ج(
 های خود، مهارت جدید کسب کنند.برای اجرای تکالیف و نقش د(

در کدام مرحله از بیماری پارکینسون بیشتر از مراحل دیگر، نیاز به مداخله کاردرمانی در حـوزه حرکـات یریـ ،     ـ 6

 ؟کندمیضرورت پیدا 
 5 د( 4 ج( 3 ب( 2و  1 الف(

 ؟ندارد از مداخالت کاردرمانی در فاز حاد ضایعات نخاعی کاربرد یککدام ـ 7
 Positioning الف(
 Splintage ب(
 Progressive-Resistive Exercise ج(
 Communication Program د(

  چگونه باید رفتار نمود؟ adaptation اصول اساس بر باشد،می دست حرکت کنترل در اختالل دچار که کودکی با  ـ 8
 کاهش عوامل برهم زننده تمرکز کودک الف(
 وضعیت کودکتغییر  ب(
 حذف نیاز به کنترل حرکتی دقیق ج(
 استفاده از وسایل کمکی برقی د(
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 ؟باشدنمی( کاردرمانی در کودکان مطرح Indirectعنوان سرویس غیرمستقیم )هزیر، بهای سرویس از یککدام  ـ 9
  COOP الف(

  Coaching ب(
  Consulting ج(
 Educating Parents د(

 کدام گزینه در مورد کراچ )وسایل کمکی راه رفتن( صحیح است؟ ـ 01
 .  کندمیرا منتقل  بدن وزن درصد پنجاه تا چهل ،NonAxillaryمدل الف(
 .کندمی، چهل تا پنجاه درصد وزن بدن را منتقل Axillaryمدل  ب(
 برای افرادی با تنه ضعیف و اعتماد به نفس باال مفید است. ،NonAxillaryمدل  ج(
  .است مناسب باال بنفس اعتماد و قوی تنه با افرادی برای ،Axillaryمدل  د(

 ؟است کدام Hemiparesisپر کاربرد ترین اسپلینت مورد استفاده در کاردرمانی برای کودکان با اختالل  ـ 00
  Cock- up and cock-up C-bar الف(
 C.M.S Medical Bendy ب(
 Constraint cast ج(
 Vissco Emergency Splint د(

همراه نمودن و تلفیق کدام گزینه ها جهت دستیابی به نتیجه مطلوب )کاهش اسپاستی سیته ی عضـالنی( پـس از    ـ 02

 باشد؟می تزریق بوتاکس در دست کودکان الزامی
 طور کاملهطور منقطع و در شب بهتفاده نمودن از اسپلینت در طول روز باس الف(
 TENS و NMESاستفاده از تحریکات الکتریکی  ب(
 کشش طوالنی مدت عضله بر مبنای حجم بالک عضله ج(
 استفاده از اسپلینت در شب و تحریک الکتریکی د(

 شود؟تا چه زمانی مورد استفاده واقع می Corrected ageسن اصالح شده  ـ 03
 دو سالگی الف(
 تا زمان سن ورود به مدرسه ب(
 تا زمان کسب توانایی راه رفتن ج(
 تا زمان کسب جمله بندی گفتاری با استفاده از سه کلمه د(

 ، کدام گزینه صحیح است؟MNRIدر مورد رویکرد  ـ 00
 .است Blockingها با استفاده از شیوه  با محوریت مهار رفلکس الف(
 دارد. تکیه عصبی مدارهای نورونی شبکه مراتبی سلسله پردازش سیستم به ب(
 .ای در کودکان با فلج مغزی کاربرد داردگسترده طوربه ج(
 .دباشمی شواهد بر مبتنی رویکردهای جمله از د(

 اندام فوقانی چیست؟های گردن و شانه در آسیبلزوم انجام غربالگری ناحیه  ـ 05
 تاثیر تون عضالنی پروگزیمال روی دیستال الف(

 عملکردی دست بیمارهای محدودیت و عالئم با ناحیه این ارتباط ب(
 روزمرههای نقش بیشتر این ناحیه در انجام فعالیت ج(
 شروع همیشه تمرینات از ناحیه شانه د(
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 است؟ نادرست Drop Arm Testکدام گزینه در مورد  ـ 06
 .شودمی برای ارزیابی عملکرد عضالت کالهک گرداننده انجام الف(
 .درجه ابداکشن نماید 09فعال بازو را تا  طوربهبیمار باید  ب(
 .رودمی کاربه بازو آرام حرکت در ناتوانی و درد برای بررسی وجود ج(
 .شودمی اندام در طول انجام تست بررسی وجود کنترل حرکتی مناسب د(

 ؟شودنمیتوصیه اسپلینت روز در کدام فاز بیماری آرتریت روماتویید  ـ 07
 فاز انتهایی د( فاز شدید ج( فاز میانی ب( فاز اولیه الف(

 ؟نیستدرست  ball graspکدام گزینه در مورد الگوی  ـ 08
 باشد.می ای در وضعیت انگشتان چهار و پنجتفاوت آن با الگوی گرفتن استوانه الف(
 باشد.می ایدر این الگو میزان اکستنشن انگشتان سمت اولنار بیشتر از الگوی استوانه ب(
 .لبه دیستال اسپلینت در این الگو باید تا پروگزیمال چین دیستال کف دست امتداد یابد ج(
 .دباشمی DIPای در مفاصل الگوی استوانهتفاوت اصلی با  د(

 ؟نیست modification & adaptation ءجز یککدام ـ 09
 Low-technology solutionsاستفاده از  الف(
 high-technology solutions استفاده از ب(
 باال بردن آستانه تحریکی حس تعادلی ج(

 کاهش صدای محیطی د(

 ؟نیستمورد جزء مشکالت ادراک بینایی  کدام ـ 21
 Poor tactile perception الف(
 FGD ب(

 Depth perception ج(
 Visual closure د(

 شود؟می وارد دوره طالیی خود prefrontalدر کدام دوره رشدی، رشد کورتکس  ـ 20
 Postnatal د( Adolescence ج( Adulthood ب( Childhood الف(

 شود؟در بیماران پارکینسونی باعث کدام عارضه جانبی می Levodopaمصرف  ـ 22
  تعریق الف(
  عدم تحمل سرما و گرما ب(

 دیسکینزیا ج(
 مشکالت دفعی  د(

 ای برای مشارکت اجتماعی است؟های پایهتئوری ءجز یککدام ـ 23
 Theory of mind الف(

 Dynamic system theory ب(
 Linear system theory ج(
 MOHO د(
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  را کسب کرده است، یعنی: 0یتم لباس پوشیدن باال تنه، نمره آ، در FIMTدر ارزیابی  CVAیک بیمار دچار  ـ 20
 تواند مستقل، لباس باال تنه را بپوشد.بیمار با ابزار می الف(

 تواند با نظارت کامل، لباس باال تنه را بپوشد.بیمار می (ب
  تواند با حداقل کمک، لباس باال تنه را بپوشد.بیمار می ج(
 تواند با کمک متوسط، لباس باال تنه را بپوشد.بیمار می د(

 باشد؟می Lunate dislocationهای اختصاصی ها از تستاز گزینه یککدام ـ 25
  Piano keys الف(
  Murphy's sign ب(
  Press test ج(

 Watson's test د(

 ؟است صحیح گزینه کدام اسپاستیک، مغزی فلج انواع شیوع میزان در مورد ـ 26
 وپلژی، دابل همی پلژی، همی پلژیردایپلژی، کواد الف(
 پلژیوپلژی، دابل همی ردایپلژی، همی پلژی، کواد ب(

 وپلژی، دایپلژی، دابل همی پلژیرهمی پلژی، کواد ج(
 وپلژی، دابل همی پلژیرهمی پلژی، دایپلژی، کواد د(

 باشد؟می زمانبندی مناسب برای بررسی قدرت پینچ و گیج چه مدت پس از تروما ـ 27
  4قبل ازهفته  الف(
  8 تا 4 هفته ب(
  12تا  8هفته  ج(
 به بعد 11هفته  د(

 به چه معنا است؟ Therapeutic use of self ـ 28
 استفاده از نقاط قوت مراجع در درمان الف(
 ندرما در درمانگر قضاوت و صالحیت از استفاده ب(
 توجه به اهداف خانواده در درمان ج(
 توجه به عالیق مراجع در روند ارزیابی و درمان د(

 فلکسوری انگشتان کدام است؟های زمان شروع اکستنشن غیرفعال در ترمیم تاندون ـ 29
 هفته 8تا  1پس از  الف(
 هفته 1تا  4پس از  ب(
 هفته 3تا  2پس از  ج(

 قبل از هفته دوم د(

 ؟ودشمی دیده (CP)ای و اختالالت بلع در چند درصد از کودکان فلج مغزی مشکالت تغذیه ـ 31
 بیست تا سی درصد الف(

 چهل تا پنجاه درصد ب(
 پنجاه تا شصت درصد ج(
  هفتاد تا هشتاد درصد د(
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  ؟گیردمیا قرار جبرای سنجش رادیال ابداکشن شست، محور گونیامتر در ک ـ 30
 شست MPروی مفصل  الف(
 روی آناتومیکال اسناف باکس ب(
 رادیوس در قدامروی لبه استایلوئید  ج(
 روی وب اول د(

 کنیم؟در اندازه گیری دامنه فلکشن تنه با متر نواری، فاصله کدام نقاط را بررسی می ـ 32
  ساکروم 1گردن تا مهره  1مهره  الف(
 ساکروم 2گردن تا مهره  1مهره  ب(
 ساکروم 1گردن تا مهره  7مهره  ج(

 کرومسا 2گردن تا مهره  7مهره  د(

  از زوج اعصاب مغزی را ارزیابی نمود؟ یککدامکودکان باید  Feedingدر ارزیابی  ـ 33
  دوازده - یازده - ده - هفت - پنج - های یکزوج الف(
 دوازده - ده - نه - هفت - پنج - یکهای زوج ب(

 دوازده - یازده - نه - شش - دو - یکهای زوج ج(
 ده - نه - شش - پنج - دو - یکهای زوج د(

 صحیح است؟ ADLکدام گزینه در مورد رویکردهای مداخالت  ـ 30
 با ابزار تطابقی قابل برگشت است در رویکرد بازگشت توانایی اجرای وظایف کارکردی، فقط الف(
 برانیداریم: بازگشت توانایی، آموزشی، ج ADLجدا از هم در  سه مداخله کامال ب(
 ی همان شیوه مشاوره به بیمار استرویکرد آموزش ج(
 ، وظایف را برای بیمار ممکن نمودتوان با تغییر در محیط اجراییدر رویکرد جبرانی، می د(

 ؟در مورد کودکان فلج مغزی، کدام گزینه زیر صحیح است ـ 35
  است. ترشایع باال درآمد باهای خانواده در الف(
 .تاس ترشایع پسرها در ب(
 .شودتفاوتی از لحاظ شیوع دیده نمی مختلف نژادهای رد ج(
 .ین علت بروز آن اختالالت حین تولد استترشایع د(

 باشد؟می کدام گزینه جهت وضعیت دهی مچ دست پس از ترمیم عصب مدین درست ـ 36
 اکستنشندرجه  19در وضعیت استراحت با  الف(
 در وضعیت خنثی یا نوترال ب(
 درجه اکستنشن 39در وضعیت عملکردی با  ج(

 شودحرکت میفلکشن بیدر وضعیت  د(

 فلکسوری انگشتان مناسب است؟های دهی مناسب در تمرینات گالیدینگ تاندونکدام اسپلینت برای وضعیت ـ 37
 intrinsic plusدر وضعیت  Blocking اسپلینت الف(

 در حالت اکستنشن MP مفاصل قرارگیری با Blocking اسپلینت ب(
 مچ استراحت وضعیت در Cock-up اسپلینت ج(
 چم عملکردی وضعیت در Cock-upاسپلینت  د(
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 ؟نیستکدام گزینه از موارد کاربرد اسپلینت استاتیک  ـ 38
  جلوگیری از کانتراکچر الف(
  حمایت عضو ب(
  کاهش درد ج(
 کشش بافت د(

 از مراحل بیماری آلزایمر نیاز به مداخله کاردرمانی دارد؟ یککدامدرگیری حرکتی در  ـ 39
 1 د( 2 ج( 3 ب( 4 الف(

 است؟ contrast sensitivity functionکدام گزینه نمود  ـ 01
 صورت ءشناسایی اجزا الف(
 توانایی خواندن متن ب(
 حساسیت به نور ج(
 دوبینی د(

 یکشناسی و روانپزشروان

 انگیختگی و توان تمرکز توجه بر محرک معین نقش دارد؟برکدام ساختار مغزی در کنترل  ـ 00
 هیپوکامپ د( ایجسم پینه ج( تشکیالت مشبک ب( هیپوتاالموس الف(

 گردد؟جلوگیری از آزاد شدن کدام نروترنسمیتر منجر به فلج عضالت می ـ 02
 نوراپی نفرین الف(
 سروتونین ب(
 استیل کولین ج(
 )گاما امینوتروبیک اسید( گابا د(

 شوند؟می فرآیندهای فکری الزم برای حل مسئله در کدام ساختار مغزی پردازش ـ 03
  هیپوکامپ الف(
  لیمبیک سیستم ب(
  منطقه تداعی پیشانی ج(
 مناطق حسی حرکتی د(

 .کنـد مـی  کلمات را درست ادا کند، بسیار آهسته و پر زحمت صـحبت  تواندنمیاو  بیماری دچار ضایعه مغزی است. ـ 00

 دچار آسیب به کدام ساختار مغزی است؟
 آنگوالر گیروس د( منطقه بروکا ج( مخچه ب( منطقه ورنیکه الف(

 در کدام مرحله رشدی پیاژه، کودکان به کش  رابطه بین اعمال فرد و پیامدهای آن اعمال، سرگرم هستند؟ ـ 05
 عملیات صوری د( عملیات عینی ج( پیش عملیاتی ب( یحرکت -حسی الف(

قانون و قواعد اجتماعی جهـت در امـان مانـدن از تـوبی       در چه مرحله از مراحل استدالل اخالقی کلبرگ، رعایت ـ 06

 ؟کندمیمراجع رشد 
 1 د( 4 ج( 3 ب( 2 الف(
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 رسد؟در کدام مرحله از خواب، ضربان قلب تندتر شده و میزان سوخت ساز مغز به حد دوره بیداری می ـ 07
 پنجم د( چهارم ج( دوم ب( اول الف(

 است؟ وابسته circadian rhythm روزیترشح کدام هورمون به دوره شبانه ـ 08
 مالتونین د( پروژسترون ج( تستوسترون ب( اکسی توسین الف(

 شود؟کدام مرحله از خواب موجب تثبیت و تحکیم حافظه می ـ 09
 1 الف(
 non-REM ب(

 2 ج(
 REM د(

 ؟تاثیری عمده دارندادراکی های برتجربه زیر داروهایکدام دسته از  ـ 51
 زا )سایکوتیک(توهم الف(

 محرک ب(
 افیونی ج(
 کندساز د(

 گویند.می ......مورد هویت خویشتن را با نقصان نسبی یا کامل حافظه در شدن ناگهانی از منزل همراهمسافرت و دور ـ 50
 ایتجزیهفراموشی  الف(
 ایگریز تجزیه ب(
 ایاختالل هویت تجزیه ج(
 اختالل گسست از خویش د(

 شود؟بروز نواقص حسی حرکتی یا ارادی غیرقابل توضیح در کدام اختالل دیده می ـ 52
 استرس پس از سانحه الف(
 اضطراب بیماری ب(
 رولوژیک کارکردیوعالئم ن ج(
 ساختگی د(

 ؟کندمیندر مورد عوامل ژنتیک موثر بر اسکیزوفرنی کدام مورد صدق  ـ 53
 .احتمال ابتال به اسکیزوفرنی با میزان قرابت خونی بستگان مبتال همبستگی دارد الف(
 .برابر همگامی در دوقلوهای دو تخمکی است 5میزان همگامی در دوقلوهای یک تخمکی  ب(

 .با بروز اسکیزوفرنی نداردسن پدر همبستگی مستقیمی  ج(
 .برای بروز اسکیزوفرنی دخالت عوامل محیطی ضروری است د(

 :بجزشود، مشاهده میاسکیزوفرنی  یبیمارزیر در  مغزیهای ساختارناهنجاری  ـ 50
 های گیجگاهی، پیشانی و پس سریکاهش تقارن در لوب الف(

 و شکنج پاراهیپوکامپیکاهش اندازه آمیگدال، هیپوکامپ  ب(
 های آناتومیکی منتشر در جلوی پیشانیناهنجاری ج(
 افزایش حجم تاالموس د(
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افسردگی دارد که با تشخیص دوره مانیا و افسردگی اساسی مطابقـت   سال عالئم مکرر هیپومانیا و 2 مدتبهبیماری  ـ 55

 ندارد. تشخیص وی چیست؟
  سیکلوتایمی الف(
  دیس تایمی ب(
  II اختالل دوقطبی ج(

 Iاختالل دوقطبی  د(

 ؟کندمیدر اختالل وحشت زدگی، کدام مورد صدق  ـ 56
 کاهش فعالیت اعصاب سمپاتیک الف(
 افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک ب(
 افزایش فعالیت نروترانسمیتر گابا ج(
 افزایش فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک د(

 ؟کندمیدر کودکان دارای اختالل طی  اوتیسم، کدام مورد صدق  ـ 57
 .است اوتیسم رشد ناهنجار زبان یک ویژگی کلیدی در تشخیص الف(
 شود.تاخیر رشد زبان همراه با کاهش رفتار اجتماعی از عالئم پیشگام در اوتیسم محسوب می ب(
 غیر عادی با تاخیر در تشخیص اوتیسم همراه است.های بازی ای و تکراری نظیر دست زدن ورفتار کلیشه ج(
 .شوندسالگی تشخیص داده می 2/5اختالالت طیف اوتیسم تا سن  د(

 این دیدگاه سایکودینامیک در مورد افسردگی از کیست؟ ـ 58

طلبانه خود و ناتوانی در رسیدن بـه  های بسیار کمال که فرد از فاصله آرمان گیردمیپدیده افسردگی زمانی شکل » 

 «شود.این اهداف آگاه می
 ادیت یاکوبسن د( ادوارد بیبرینگ ج( مالنی کالین ب( فروید الف(

  ؟کندمیدر مورد عالئم روانپریشی کدام مورد صدق  ـ 59
  خلقی دچارند.بیماران خلقی دچار روانپریشی هماهنگ با خلق به نوع سایکوتیک اختالل  الف(
  بیماران خلقی دچار روانپریشی ناهماهنگ با خلق به نوع سایکوتیک اختالل خلقی دچارند. ب(

  .دچارند اسکیزوافکتیو اختالل بیماران خلقی دچار روانپریشی ناهماهنگ با خلق به نوع ج(
  .ارنددچ افکتیو اسکیزو اختالل بیماران خلقی دچار روانپریشی هماهنگ با خلق به نوع د(

 ؟کندمی، کدام مورد صدق Iاختالل دوقطبی  Rapid Cyclingدر مورد اختالل تند چرخی  ـ 61
 بیماران بیشتر مرد هستند. الف(
 بیماران دارای الگوی وراثت خانوادگی هستند. ب(

  نقش عامل خارجی مثل استرس و یا درمان دارویی بسیار کمرنگ است. ج(
  طول یک ماه حداقل چهار دوره بیماری دارد. بیمار در د(

 آکو پیشین و آنالیز فعالیت

 مایـل  کـش  پاشـنه  به نیاز عدم علیرغم که است این شکایت مراجع سکته مغزی، راست دست، همی پلژی راست، ـ 60

 کـدام  اجـرای  در او بـه  مناسب، کمکی وسیله تجویز با کاردرمانگر. بپوشد کش پاشنه با را کفشش همیشه که است

Performance Pattern ؟کندمی کمک 
 Ritual د( Routine ج( Role ب( Habit الف(
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 قاشـق در دسـتش هسـت    کهدرحالیمادرش دست او را  کودکی در گرفتن قاشق و بردن آن به دهان مشکل دارد.» ـ 62

 شودمی کمتر و کم دست دهیشکل و کمک این میزان مروربه. کندمی هدایت وی دهان سمت به را دست و گیردمی

 روش مداخله در اجرای این فعالیت است؟ گزینه کدام «.کندمی رها نهایتا و شل را کودک دست و
 scaffolding الف(
 shaping ب(
 positioning ج(

 just-right challenge د(

 این موقعیت است؟ TASKفردی درحال آشپزی است. انجام کدام گزینه بیانگر  ـ 63
 آشپزی برای اعضای خانواده الف(
 موقع آنهاهپختن پلو و خورش و آماده کردن ب ب(
 گذاشتن قابلمه روی گاز، خرد کردن گوشت، پاک کردن برنج ج(

 در نظر گرفتن سلیقه افراد در حین پخت غذا د(

 .نمایدمی تکمیل صحیح طوربه را گردیده ارائه 2113 سال در Cohn و Crepeauکدام گزینه تعری  آنالیز فعالیت که توسط  ـ 60

 «. ............ اجرا و های الزم برایاز تعیین نیازهای فعالیت، مهارت ندآنالیز فعالیت عبارت» 
 تعیین ابزار و فضای مورد نیاز فعالیت الف(
 تعیین میزان معنی داری فعالیت ب(
 تواند به آن نسبت داده شودمی معانی فرهنگی که ج(

 بررسی جوانب مورد نیاز شناختی و هیجانی د(

 ؟است صحیح Spiritualityکدام گزینه در مورد  ـ 65
 هاستتجربه بیرونی از اجرای فعالیت الف(
 ها و آداب مذهبی استنوعی فعالیت ب(
 نوعی آکوپیشن مذهبی است ج(

 تالش فردی برای درک معنی و مفهوم زندگی د(

 «.ت گرفته از فرهنگ، در مورد هر آنچه که خوب، صحیح و مهم اسـت کـه انجـام دهـیم    ااعتقادات و تعهدات نش» ـ 66

 تعری  کدام گزینه است؟
  Value الف(
  Belief ب(
  Relevance ج(

 Importance د(

 است؟ نادرست کدام گزینه ـ 67
 باشد.می انجام یک آکوپیشن توسط بیش از یک نفر Co-occupation الف(
 است. Co-occupationبازیهای چند نفره مثالی برای  ب(
 .است فرد یک توسط آکوپیشن چندین همزمان انجام Nested-occupation ج(
 .دگیرنمی قرار آنالیز مورد هم با Nested-occupation فعالیتهای همه د(
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 تکنیکی برای آنالیز کدام بعد از فعالیت است؟ "Procedural Task Analysis" ـ 68
  بندیمراحل زمان الف(
  فضا و وسایل ب(
  کارکرد بدن ج(
 ساختار بدن د(

وی هـای  عالئـم و نشـانه   که شغل وی حسابداری است به کاردرمانی مراجعه کرده است. MSمراجعی با تشخیص » ـ 69

دیر برخاستن از خواب و بعد مسافت با تـاخیر طـوالنی بـه     دلیلبهباشد. او اغلب ترمور، کندی حرکت و دوبینی می

از نظـر نقـش کارمنـدی و     عملکرد وی دوبینی کار با کامپیوتر برای وی دشوار است. دلیلبهرسد. محل کار خود می

 Contextکدام بعـد از   «.گاهی با افراد پذیرفته شده نیستههای گدرگیری دلیلبهفرزندی در محیط کار و خانواده 

 هیچ عنوان تحت تاثیر شرایط وی قرار نگرفته است؟ه وی ب
 Virtual د( Cultural ج( Temporal ب( Personal الف(

ـ   «نوشتن یک نامه برای یـک دوسـت  »در آنالیز فعالیت  ـ 71  عنـوان هـدف بررسـی کـدام بعـد از      ه، ارزیـابی کاغـذ ب

Object Demand  ؟گیردمیانجام 
 Device د( Equipment ج( Supplies ب( Tools الف(

 است؟ نادرست Playهای فعالیت کدام گزینه در مورد ـ 70
 شود.اولین اکوپیشن کودک محسوب می های بازیفعالیت الف(
 .است های بازی برای کودک، داشتن پاداش درونی و بیرونیشرط فعالیت ب(
 های بازی کودک باید آزاد باشد.در انتخاب فعالیت ج(

 .کندمیهای بازی همواره در کودک احساس شادی و انگیزه را ایجاد فعالیت د(

 های اکولوژیک بر تعامل کدام گزینه است؟و مداخالت مدل تمرکز ارزیابی ـ 72
 انگیزه - عاملیت فردی الف(
 آکوپیشن -محیط  ب(
 آکوپیشن - فرد ج(

 محیط -فرد  د(

 ؟است Body Functionاز ابعاد  Specific Mental Function حوزه کدام تعری  "Thinking about Thinking" ـ 73
 Judgment الف(
 Self-awareness ب(
 Insight ج(
 Concept formation د(

  شود؟کدام گزینه از کارکردهای چشم در اسکن سریع محیط محسوب می ـ 70
  Accommodation الف(
 Nystagmus ب(
 Gaze ج(
 Saccade د(
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 ؟دارد را درگیری کمترین ایمنی سیستم زیر هایفعالیت از یککدام انجام حین در  ـ 75
 باغبانی الف(
  خیاطی در منزل ب(
 تحرک و جابجایی در شهر ج(
 خرید کردن سبزی و میوه د(

در دقیقه بیشتر ............ تعداد افزایش ضربان قلب نباید از  فعالیت، انجام حین در معمول طور به»کدام گزینه جمله  ـ 76

 نماید؟صحیح تکمیل می طوربهرا  «.شود
 درصد از میانگین تعداد معمول ضربان قلب 19 الف(
 ضربه 19 ب(
 درصد از میانگین تعداد معمول ضربان قلب 29 ج(
 ضربه 29 د(

 فعالیت عنوانهب، فعالیت صخره نوردی C5ساله دچار کوادری پلژی در سطح  21مراجع  occupational profileدر  ـ 77

 امـا  نـدارد  وجـود  فعالیـت  ایـن  انجـام  سـابقه  وی تاریخچه در. است شده ذکر اجرایش توان حد در و عالقه مورد

. اسـت  خودآگـاه  هـای محـدودیت  و هـا توانمنـدی  تمـام  از او. اسـت  کرده مشاهده رابطه این در زیادی هاییفیلم

این فعالیت را انجام دهـد، امـا وی    تواندنمیهیچ عنوان هدریافت که مراجع ب مصاحبه و فعالیت آنالیز با کاردرمانگر

مراجـع  » درستی تکمیل نماید؟هتواند گزارش کاردرمانگر در مورد مراجع را بمی اصرار به انجام آن دارد. کدام گزینه

های الزم را ندارد و در حد علیرغم آگاهی کامل از شرایطش، اصرار به انجام فعالیت صخره نوردی دارد، پیش مهارت

باشد. به او در این رابطه توضیحات داده شده ولی ایشان معتقد است که محدودیش مانعی برای انجـام  توان وی نمی

 .«شودمی توصیه بیشتر هایبررسی. باشدمی ...............رسد او دچار می باشد. به نظراین فعالیت نمی
 Emergent unawareness الف(
 Anticipatory unawareness ب(
 judgment disorders ج(
 Insight disorders د(

 ؟نداردوجود  Arrangement of objects in space بعد آنالیز برای نیازی و ضرورت زیر هایفعالیت از یککدام در ـ 78
 سوراخ کردن دیوار، زدن میخ و آویزان کردن تابلو الف(
 شطرنجبازی  ب(
 استحمام و شستن موها و بدن زیر دوش ج(
 شانه کردن موی کوتاه د(

 باشند؟می Muscle Endurance حداقل دارای زیر هایفعالیت از یککدام انجام درعضالت درگیر  ـ 79
 برداشتن کتری آب از گاز و درست کردن چای برای دو نفر الف(

 پله در آغوش دارد 59خود را حین باال رفتن از  کیلویی 15مادری که کودک  ب(
 ساعت یک مدتبهشستن دیوار بدون استراحت  ج(
 ساعت بدون فرصت نشستن و جابجایی مدت یکه ایستادن ب د(
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متوجـه  هـا  ساله دچار فلج مغزی متوجه شد که او دراجرای تمام فعالیـت  5های کودک درمانگری در آنالیز فعالیت ـ 81

 وضعیت سر و بدنش در فضا نیست. کدام گزینه در رابطه با اختالل کودک صحیح است؟
 وستیبوالر و تصور از بدن الف(
 حس عمقی و تصور از بدن ب(
 خودآگاهی و حس عمقی ج(

 حس عمقی و وستیبوالر د(

 کانیکآناتومی و بیوم

از عوامل زیر به صورت سینرژیست برای مقابله با مولفـه عمـودی    یککدامهنگام انقباض عضله سوپرااسپیناتوس،  ـ 80

 ؟کندمیآن عمل 
 ترس مینور الف(
 اینفرا اسپیناتوس ب(

 Rotator Interval capsule ج(
  جاذبه د(

 ؟کندمیاز عناصر زیر در وضعیت نوترال، روی دیسک فشار وارد  یککدام ـ 82
 طولی خلفیلیگامان  الف(
 لیگامان طولی قدامی ب(

 لیگامان فالوم ج(
 فاسیای توراکولومبار د(

 کدام است؟ Torsionموثرترین ساختار در ستون فقرات کمری برای مقابله با نیروی  ـ 83
 Zygapophyseal الف(
 Annulus fibrosus ب(
 Intertransverse Ligament ج(

 Iliolumbar ligament د(

  ؟کندمیبه هنگام انقباض عضله ترس ماژور، کدام عضله ثبات اسکاپوال را فراهم  ـ 80
 رومبوئید د( ساب اسکاپوالریس ج( تراپزیوس میانی ب( لواتور اسکاپوال الف(

  ؟دهدنمیزیر در مفصل استرنوکالویکوالر و آکرومیوکالویکوالر با هم رخ های از زوج حرکت یککدام ـ 85
 Posterior tilt-Posterior Rotation الف(
 Anterior Tilt-Elevation ب(

 Internal Rotation-Retraction ج(
 Upward Rotation-Elevation د(

  از شرایط زیر براکیورادیالیس فعال است؟ یککدامدر  ـ 86
  Supinationو  Flexاکسنتریک آرنج از وضعیت  Ext الف(
 Supinationو  Flexسریع از وضعیت  pronation ب(

 ساعد Supinationسریع آرنج در Flex ج(
 آرنج Extسریع در  Supination د(
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 ؟دهدنمیآرنج را کاهش  Flexاز عوامل زیر دامنه  یککدام ـ 87
 افزایش شاخص توده بدنی الف(
 انجام حرکت در وضعیت نوترال ساعد ب(
 شانه Extانجام حرکت با  ج(
 ساعد Pronانجام حرکت در وضعیت  د(

 در حالت ایستاده مطلوب، خط انتقال وزن نسبت به محور مفصل ران و مچ چه موقعیتی دارد؟ ـ 88
 ران و قدام مچ قدام الف(
 خلف ران و خلف مچ ب(
 قدام ران و خلف مچ ج(
 خلف ران و قدام مچ د(

  از عضالت کالهک گرداننده، هم جهت با بردار ترانسلیتوری عضله دلتوئید است؟ یککدامبردار ترانسلیتوری  ـ 89
  سوپرا اسپیناتوس الف(
  اینفرا اسپیناتوس ب(
  ترس مینور ج(
 ساب اسکاپوالریس د(

 وضعیت عدم کفایت فعال عضالت فلکسور عمقی انگشتان دست کدام است؟ ـ 91
 فلکشن بند دیستال و پروگزیمال و فلکشن مچ الف(
 فلکشن بند دیستال و پروگزیمال و اکستنشن مچ ب(
  اکستنشن بند دیستال و فلکشن بند پروگزیمال و مچ ج(
 یستال و پروگزیمال و اکستنشن مچاکستنشن بند د د(

 گردد؟می در باز شدن قفل زانو در هنگام تحمل وزن در حالت ایستاده، کدام حرکت انجام ـ 90
 چرخش ران به داخل الف(
 چرخش ران به خارج ب(
 چرخش ساق به داخل ج(
 چرخش ساق به خارج د(

 یست؟چس خلفی عملکرد عضله تیبیالی ـ 92
  پالنتار فلکشن و اورشن مچ پا الف(
 پالنتار فلکشن و اینورشن مچ پا ب(
 دورسی فلکشن و اورشن مچ پا ج(
 دورسی فلکشن و اینورشن مچ پا د(

 باشد؟می گردنی فاقد تنه و زائده خاریهای از مهره یککدام ـ 93
 C8 د( C7 ج( C2 ب( C1 الف(

 باشد؟می زیرهای از لیگامان یککدامبخش کونوئید از اجزاء  ـ 90
 آکرومیو کالویکوالر الف(
 کوراکو کالویکوالر ب(
 استرنو کالویکوالر ج(
 گلنو هومرال د(
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 کدام گزینه تعری  دقیقی از حرکت در صفحه اسکاپوال است؟ ـ 95
 لفرونتا صفحه به نسبت قدام درجه، 19 تا 45 الف(
 درجه، خلف نسبت به صفحه ساجیتال 19تا  45 ب(
 درجه، قدام نسبت به صفحه ساجیتال 45تا  39 ج(
 درجه، قدام نسبت به صفحه فرونتال 45تا  39 د(

 کدام گزینه در خصوص مفصل آرنج درست است؟ ـ 96
 تروکله آ بخشی از مفصل رادیو هومرال است. الف(

 کپیتولوم در قسمت داخلی انتهای هومروس قرار دارد. ب(
 باشد.می کپیتولوم در ارتباط با سر رادیوس ج(
 شیار تروکله آ بین تروکله آ و کپیتولوم قرار دارد. د(

 :بجزهای والر مجموعه مچ دست هستند، زیر جملگی از لیگامانهای لیگامان ـ 97
 اولنو اسکافوئید د( اسکافو لونیت ج( توئیددل ب( اولنو لونیت الف(

 شود؟می قلم به دست گرفتن و نوشتن از کدام نوع گرفتن محسوب ـ 98
 lateral prehension د( pad to side ج( tip to tip ب( pad to pad الف(

 ؟شودمی کدام حرکت زیرطرف عقب لگن حول مفصل هیپ راست، منجر به هچرخش ب ـ 99
 چرخش خارجی مفصل هیپ راست الف(
 چرخش داخلی مفصل هیپ راست ب(
 چرخش خارجی مفصل هیپ چپ ج(

 پچ هیپ مفصل خارجی چرخش و راست هیپ مفصل چرخش داخلی د(

 ؟بیا استبر روی انتهای فوقانی تی Pes anserinusکدام گزینه محل اتصال انتهایی تاندون  ـ 011
 postero medial الف(
 postero lateral ب(
 antero medial ج(
 antero lateral د(

 روزمره زندگیهای ای و فعالیتتوانبخشی حرفه

 باشد؟می مترسانتی چند میز knee clearanceهای کاری ایستاده، فضای در ایستگاه ـ 010
 5 د( 4 ج( 13 ب( 10 الف(

 ؟باشدمی درجه چند نشسته کاری هایایستگاه برای Foot Restزاویه مناسب  ـ 012
 45 د( 35 ج( 25 ب( 15 الف(

 ؟کندمیدر کدام گروه از مشاغل بروز  Whole Body Vibrationکمر درد ناشی از  ـ 013
 رانندگان اتوبوس درون شهری الف(
 هارادیولوژیست ب(
 دوزهای سریخیاط ج(
 رانندگان کامیون بین شهری د(
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بار فلکشن  8بار فلکشن انگشتان،  011ست که در هر دقیقه ا ایگونههکارگری در خط مونتاژ است. نوع فعالیت وی ب ـ 010

 باشد؟می از کارهای تکرار ناشی بار حرکت شانه دارد. کدام مفصل وی در معرض آسیب 3بار حرکت مچ و  9آرنج، 
 آرنج د( انگشتان ج( شانه ب( مچ الف(

 چیست؟ Occupational Rehabilitationبهترین معادل واژه  ـ 015
 Vocational Rehabilitation الف(
 Prevocational Rehabilitation ب(
 Industrial Rehabilitation ج(
 Functional Rehabilitation د(

 ؟گرددنمی زیر موارد کدام شامل ایحرفه توانبخشی در Functional Capacityارزیابی  ـ 016
 عضالنی اسکلتی الف(
 قلبی عروقی ب(
 مهارتهای شناختی و هیجانی ج(
 تحمل کاری د(

( فرد برای برگشت به کـار از  Tri-Level Measurement) ایهای چند مرحلهنایی پیگیری فعالیتجهت ارزیابی توا ـ 017

 شود؟می ها استفادهچه ارزیابی/گروه ارزیابی
  توجه الف(
  اآپراکسی ب(

  VALPAR 10 ج(
 VALPAR 9 د(

 باشد؟می ای عمومی برای کدام گروه از مراجعان زیر مناسبارزیابی حرفه ـ 018
 برانستروم چهارحسابدار دچار سکته مغزی در مرحله  الف(

 دانش آموز دچار ضربه مغزی سطح ناتوانی باال ب(
 منی و یک حدود EDSSخیاط دچار مالتیپل اسکلروزیس در مرحله با  ج(
 منی ودو  تا دو بین Y & H با فروشنده دچار پارکینسون د(

 چیست؟ Worksite Evaluation کار آخرین مرحله از ارزیابی محل ـ 019
 محیط کار الف(
 مصاحبه با ناظر ب(
 نالیز شغلیآارزیابی همزمان محیط کار با  ج(
 نالیز شغلآ د(

مراجعی دچار شکستگی کـالیز در سـطح مـچ و سـاعد بـا محـدودیت حرکتـی در هـر دو مفصـل اسـت. کـدام             ـ 001

 مناسب است؟قاشق/چاقو/چنگال زیر برای ایشان 
 Quad د( Serrated ج( Rocker ب( Swivel الف(

 ؟کجاست Universal Cuffبهترین محل قرار گیری  ـ 000
 ساعد د( کف دست ج( باالی مچ ب( سطح فاالنژها الف(
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 ؟شودمی تجویز مراجعان از گروه کدام در محدودیت رفع جهت Bath Mitt وسیله کمکی ـ 002
 اختالل حسی د( پاراپلژی ج( ترمور دست ب( میاستنی گراو الف(

)مراجع( بـرای آمـاده    اند. کاردرمانگر تشخیص داده است که مادرمادر و دختر وی به بخش کاردرمانی مراجعه کرده ـ 003

 به کمک در را وی نقش ،(همراه) مراجع دختر به چگونه کاردرمانگر. دارد Stand-byکردن چای نیاز به کمک در حد 

 مادرش توضیح دهد؟
 تمام وسایل الزم را کنار مادرتان بگذارید تا او خودش چای را آماده کند. الف(
 .دکنی کمک او به درصد 25 حد در فقط را خواست شما از مادر که کمکی هر ب(
 کمک کنید تا مراحل را انجام دهد.مراحل کار را به مادر به ترتیب بگویید و با راهنمایی کالمی  ج(

 در کنار او برای حفظ ایمنی وی بایستید. د(

 ؟باشدنمیضروری  Good تا Fairقدرت کدام عضالت برای آموزش لباس پوشیدن مراجعان کوادری/ تتراپلژی در حد ـ 000
  پکتورالیس ماژور الف(
 رومبویید ماژور ب(
 مچاکسانسورهای رادیال  ج(
 تراپزیوس تحتانی د(

 چند درجه است؟ Sliding Boardزاویه ویلچر با تخت برای جابجایی با  ـ 005
 درجه 39از صفر تا  الف(
 درجه 39بسته به نوع ترنسفر بین صفر تا  ب(

 هدرج 15 تا صفر از ج(
 درجه 15بسته به نوع ترنسفر بین صفر تا  د(

ای نسبت به وان باید قـرار  ، صندلی چرخدار در چه زاویهدشوجابجا می pivot transferبرای مراجعی که به طریقه  ـ 006

 ؟گیرد که حداکثر ایمنی تامین شود
 55 د( 45 ج( 35 ب( 25 الف(

 گراد است؟سانتیدرجه دمای مناسب آب برای مراجعان با اختالل حسی چند  ـ 007
 25 د( 40 ج( 49 ب( 30 الف(

 شوند؟های روزمره زندگی دچار مشکل میدر اجرای فعالیت BMIافراد با حداقل چه میزان  ـ 008
 49 د( 35 ج( 39 ب( 29 الف(

  چیست؟ C6اسپلینت /وسایل کمکی مناسب برای لباس پوشیدن افراد آسیب نخاعی سطح  ـ 009
 Wrist-driven Flexor hinge الف(
 Universal Cuff ب(
 Cock up ج(
 Wanchik د(

 تکـرار  قـدر آن تخت به ترنسفر ابتدا» برنامه درمانی مراجعی با اختالل شناختی این است که برای آموزش ترنسفر، ـ 021

 ؟است تمرینی روش نوع بیانگر گزینه کدام .«شودمی آغاز زمین به ترنسفر یادگیری بعد بگیرد یاد کامل تا شودمی
    Part د(  Whole ج( Random ب( Blocked الف(
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 عمومی  زبان

 Part one: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
As evidence of our priorities, there can be no greater indictment of our generation than to compare the 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

have reduced dramatically in recent years. 

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

a)   disapprove  

b)   admire 

c)   support 

d)   appreciate 

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

a)   fewer arms sales throughout the world 

b)   more annual development aids 

c)   more employment all over the world 

d)   fewer public welfare programs 

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

a)   anything else   

b)   research effort 

c)   public expenditure  

d)   main priority 

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

a)   disagrees with any expenditure on military forces 

b)   favors spending more money on development aid 

c)   faces generation gap in his/her country 

d)   supports more arms race between the countries 

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

a)   unaware of               

b)   indifferent to 

c)   critical of     

d)   in favor of 
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Passage 2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a)   get salt into his/her body 

b)   raise his/her feet 

c)   lower his/her pulse 

d)   lower his/her temperature 

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

a)   long-term unconsciousness 

b)   a lot of sweating 

c)   hot and dry skin 

d)   a weak pulse 

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

a)   more hazardous  

b)   less significant  

c)   less threatening  

d)   more prevalent  

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

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

a)   be immediately taken to a hospital. 

b)   be given more salt water. 

c)   be immersed in a tub of water. 

d)   sweat more and more. 

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

below 102° F. 

a)   stop 

b)   continue 

c)   repeat 

d)   start  
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Passage 3 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reach an estimated 8.7 billion US dollars by 2030. 

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

a)   follow a common goal in 

b)   have adopted different strategies for 

c)   move behind 2016-2030 plan in 

d)   provide the funds necessary for  

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

a)   the number of pillars 

b)   annual investments 

c)   malaria cases  

d)   ambitious targets 

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

defeat malaria.  

a)   a fixed evidence-based rate of time  

b)   determined on the basis of the existing fund 

c)   determined on the basis of the field work 

d)   an approximate estimate of the time  

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

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

a)   speed up efforts to raise the necessary funds 

b)   spread malaria prevention knowledge universally 

c)   target the malaria eradication tasks more specifically  

d)   start the intervention phase right from the beginning  

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

a)   rules out 2030 as the intended time  

b)   highlights the importance of investment  

c)   refers to the writer’s lack of hope  

d)   shows the funds already available   
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Passage 4  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

vaccination levels in non-mandatory vaccination programs?”  

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

a)   has significantly reduced recently 

b)   is following a steady pattern 

c)   remains steady no matter what people think 

d)   is affected by public views on its safety   

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

a)   change in the rate of vaccination 

b)   vaccination importance in a purely rational world 

c)   mathematical modeling of vaccination rates 

d)   people’s fear of becoming sick 

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

a)   vaccination models 

b)   real world     

c)   peer pressure     

d)   low vaccination cases 

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

vaccination. 

a)   confirms   

b)   opposes   

c)   justifies   

d)   initiates 

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

a)   does not necessarily reduce    

b)   are recommended to increase  

c)   serves as an incentive to enhance  

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

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

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

good outcome. 

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

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

making him seek help from a specialist. 

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

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

organs. 

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

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

easily see his feelings. 

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

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

in the conference were attentive.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

physical examination. 

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

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

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

treatment of the disease.  

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

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

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

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

his discomfort. 

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

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

their sleep.  

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

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

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

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

during the holidays.  

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

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

flu. 

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

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

pollution. 

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

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

their first exposure. 

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

 موفق باشید
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