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 شناسی  باکتری
  است؟مناسب  های زیراز باکتری یککدامبرای رشد  Skirrow محیط کشت ـ 0

 Campylobacter jejuni الف(
 Listeria monocytogenes ب(
  Arcobacter butzleri ج(

 Legionella pneumophila د(

ای با شكایت گلو درد با غشاء کاذب و تب شدید و حال عمومی بد به درمانگاه آورده شـده اسـتد در   ساله 7کودك  ـ 2

 هـای دانـه  دارای چینـی  حـرو   رایـ  آ بـا  مثبت گرم شكل گرزی هایباسیلبررسی اسمیر میكروسكوپی حلق 

منفی اسـتد کشـت بـاکتری بـر روی      آزاوره و حرکت و مثبت نیترات و کاتاالز باکتری ایند شد دیده متاکروماتیک

 باشد؟زایی باکتری مزبور چه میم بیماریسیاه رنگ ایجاد نموده استد مكانیس هایمحیط تلوریت پتاسیم کلنی
 .باشدمیجلوگيري از سنتز پروتئين سلولی با ممانعت از عملکرد جزء بزرگ ریبوزوم  الف(

 .دباشمی جلوگيري از سنتز پروتئين سلولی با ممانعت از عملکرد جزء کوچک ریبوزوم ب(
 .دباشمی EF2جلوگيري از سنتز پروتئين سلولی با ممانعت از عملکرد فاکتور  ج(
 .دباشمی mRNAجلوگيري از سنتز پروتئين سلولی با ممانعت از عملکرد  د(

 اورامین برای کدام باکتری کاربرد دارد؟ -دامینوآمیزی ررنگ ـ 3
 کورینه باکتریوم دیفتریه الف(
 کالميدیا پنومونيه ب(
 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ج(
 ترپونما پاليدوم د(

 با یک رپلیكون باکتری نیاز دارد؟ (physical integration)از موارد زیر به ادغام فیزیكی  یککدامهمانندسازی  ـ 0
 Transposon الف(
 Single-stranded DNA bacteriophage ب(

 Double-stranded DNA bacteriophage ج(
 Plasmid د(

 گردد؟می cAMPتوکسین کدام باکتری زیر موجب تحریک در تولید  ـ 5
 کلستریدیوم تتانی الف(

 ویبریو کلره ب(
 ینه باکتریوم دیفتریهکور ج(
 کلستریدیوم بوتولينوم د(

سـیلین اکتسـابی از   های مقاوم به متـی در عفونت زاییمهم بیماریاستافیلوکوکوس اورئوس فاکتور  توکسین کدام ـ 6

 باشد؟می جامعه
 توکسين اکسفولياتيو الف(
 والنتين -لکوسيدین پنتون ب(
 انتروتوکسين ج(
 سندروم شوک سمی توکسين د(
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 از ترکیبات زیر جهت رشد مایكوپالسماها الزامی است؟ یککدام ـ 7
 همين د( کلسترول ج( Bگروه هاي ویتامين ب( Kویتامين  الف(

 است؟های زیر الزامی از باکتری یککدامبرای کار با  (BSL III)رعایت ایمنی زیستی سطح سوم  ـ 8
 Francisella tularensis الف(

 Yersinia enterocolitica ب(
 Mycoplasma pneumoniae ج(
 Streptococcus pneumoniae د(

 باشد؟می در بیماران مبتال به سیاه سرفه، کدام فاکتور زیر عامل حساسیت به هیستامین ـ 9
 Pertussis toxin الف(
 Tracheal cytotoxin ب(
 Adenylate cyclase ج(
 Filamentous hemagglutinin د(

 سالمونالئی زیر فقط مخزن انسانی دارد؟های کدامیک از سروتیپ ـ 01
 سالمونالکلره سویس الف(
 سالمونالتيفی ب(
 سالمونالگالينارم ج(

 مموریو سالمونالتيفی د(

 شود؟می باسیل سل و شمارش همزمان آن از نمونه بیمار از کدام روش زیر استفاده برای شناسائی ـ 00
  Real-time PCR الف(
 RT-PCR ب(

 Nested PCR ج(
 mutiplex-PCR د(

 باشد؟می صحیح (Electroporation)کدام گزینه در مورد کاربرد تكنیک الكترو پوریشن  ـ 02
 يباکتر در شده توليدهاي پروتئين شناسائی الف(

 يباکتر داخل به DNA ورود تسهيل ب(
 از صفحه ژل آگارز پروتئين استخراج ج(
 زالکتروفور بوسيله RNA هايترادف شناسائی د(

 با کدام گزینه زیر تطابق دارد؟ Sepsisاستفاده از سفالكسین بعد از مصر  کلرامفنیكل در یک بیمار مبتال به  ـ 03
  Antagonism د( Synergism ج( Indifference ب( Summative الف(

 دبیماریزا دددددددددددددد هستندی هاباکتریاز نظر تامین منبع کربن و انرژی عمده  ـ 00
 ارگانو تروفکمو  د( کمو ليتو تروف ج( فتو ارگانو تروف ب( ليتو تروف فتو الف(

 شود؟می آمیزی استفادههای رنگاز روش یککدامها برای مشاهده کپسول باکتری ـ 05
 ولش د( فولگن ج( استاري-وارتين ب( دورنر الف(
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 باشد؟می از محصوالت زیر یککدام Voges Proskauerمحصول واکن  تخمیری در آزمای   ـ 06
 الکتات د( اسيدي مخلوط ج( بوتاندیول ب( پروپيونات الف(

که در شكل دادن بـاکتری نقـ  دارد در کـدام     (Actin-like protein filaments)پروتئینی شبه اکتین های رشته ـ 07

 قسمت ساختمان باکتری قرار دارد؟
 غشاي خارجی د( پالسمیفضاي پري ج( غشاي سيتوپالسمی ب( جسم پایه فالژل الف(

 :بجز ،رودها بكار میبندی استرپتوکوکوسهمه موارد زیر در طبقه ـ 08
 کربوهيدرات دیواره سلولی الف(
 پلی ساکاریدهاي کپسولی ب(
 هاي بيوشيمياییواکنش ج(
 خارجی يهاي غشاپروتئين د(

 :بجز ،زیر در مایكوپالسماها وجود دارد یکلیه اجزا ـ 09
 Ribosomes الف(

 Plasma membrane ب(
 Lipids ج(
 Peptidoglycan د(

 برای تشخیص کدام بیماری سودمند است؟ TTGAکشت نمونه در محیط آب پپتون قلیایی و  ـ 21
 تب مالت د( تيفوئيد ج( دیسانتري ب( وبا الف(

 شناسیقارچ

 ؟است زیر شكل کدام به جلدی کاندیدیازیس ضایعات ـ 20
 پشت و سينه ناحيه در ماکوالر الف(
 اي با حاشيه فعال و برجستهحلقه ب(
 اقماريهاي وزیکول با همراه اریتماتوز و مرطوب ج(
  مسی قرمز و ايقهوه رنگ به خشک د(

 باشد؟می بوده و قادر به تولید آنزیم فنل اکسیداز بازیدیومایستکدامیک از عوامل زیر  ـ 22
 (Candida albicans) آلبيکنس کاندیدا الف(

 (Blastomyces dermatitidis) درماتيتيدیس بالستومایسس ب(

 (Geotrichum candidum) کاندیدوم ژئوتریکوم ج(

 (Cryptococcus neoformans) نئوفورمنس کریپتوکوکوس د(

ــدام ـ 23 ــکک ــكوالن       ی ــیون اس ــه اپوکسیداس ــترول در مرحل ــنتز ارگوس ــار بیوس ــ  مه ــر باع ــای زی  از داروه

(Squalene epoxidase) گردد؟می 
 تربينافين د( آمفوتریسين ب ج( فلوکونازول ب( کاسپوفونجين الف(

 از داروهای ضد قارچی با سایرین متفاوت است؟ یککداممحل اثر  ـ 20
 تولنفتات د( آمفوتریسين ب ج( کتوکونازول ب( فلوسيتوزین 5 الف(
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 ؟گرددمی مشاهده زیر هایقارچ از یککدام در (Macroaleurioconidia)وریوکونیدیا ئماکروآل ـ 25
 هيستوپالسما فارسيمينوزوم الف(
 آلبيکنسکاندیدا  ب(
 کریپتوکوکوس نئوفورمنس ج(
 فوزاریوم سوالنی د(

 کند؟می آسپرژیلوس ایجاد مشابه حاده زاویه بادو شاخه های زیر در بافت میسلیوم هایکدامیک از قارچ ـ 26
 اسپوروتریکس د( فوزاریوم ج( کرایزوسپوریوم ب( اهيستوپالسم الف(

 ؟است زیر موارد از یککدام پا کچلیترین شكل بالینی متداول ـ 27
 اي مزمنپوسته پوسته الف(
 بين انگشتی مزمن ب(
 دار تحت حادوزیکول ج(

 دار چرکی حادزخمی وزیکول د(

 ؟است کدام اسپورتریكوزیس بیماری انتقال اصلی راه  ـ 28
 تماس مستقيم با بيمار الف(
 با حيوان مبتالتماس  ب(
 خراش با تيغ و خار گياهان ج(

 آشاميدن آب آلوده د(

 ترین راه ورود قارچ در بیماری موکورمایكوزیس مغزی کدام است؟معمول ـ 29
 هاي پوستیزخم د(  هاي پارانازالسينوس ج( استنشاق ب( جذب گوارشی الف(

 ؟باشدنمیجهت تشخیص کچلی، کدام گزینه صحیح  (wood lamp) وود المپ از استفاده درخصوص  ـ 31
 .باشدمی مفيدها در پيگيري و کنترل درمان بعضی از کچلی الف(
 .دکنمی قرمز فلورسانس ایجادکچلی ناشی از ميکروسپوروم جيپسئوم  ب(

 تيره است.سفيد متمایل به آبی ن الینی داراي فلورسانس وئترایکوفایتون شگونه  ج(
 .دکنمی درخشانموهاي آلوده به ميکروسپوروم کانيس ایجاد فلورسانس سبز  د(

 باشد؟می کدام گونه اسپوروتریكس قادر به ایحاد عفونت مهاجم ـ 30
 سآلبيکن د( امکزیکان ج( سبرازیلينسي ب( اگلوبوز الف(

 زایی در افراد سالم هستند؟جنس قادر به بیماری کدامها یگومیستااز بین ز ـ 32
  مورتيرال د(  کانينگهامال ج( کونيدیوبولوس ب( بازیدیوبولوس الف(

 ؟شودمی مشاهده عمدتا سیستمیک ماالسزیائی کدام موارد زیرهای فونتعدر  ـ 33
  هاي مخمري گرد و بيضی شکلسلول الف(
 هاي منشعب و طویلو بيضی شکل همراه با ميسليوم هاي مخمري گردسلول ب(
 هاي کوتاه و خميدههاي مخمري گرد و بيضی شکل همراه با ميسليومسلول ج(
  هاي کوتاه و پهن متعددميسليوم د(

 ؟نیستمنشا کاندیدیازیس در کدام گروه سنی زیر اندوژن  ـ 30
 نبالغي د( نوزادان ج( نوجوانان ب(  جوانان الف(
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 کدام درماتوفیت از عوامل شایع کچلی دست است؟ ـ 35
 ترایکوفایتون وروکوزوم الف(
 ميکروسپوروم کانيس ب(
 ترایکوفایتون روبروم ج(
 ميکروسپوروم جيپسئوم د(

 :جزب ،تروپیک هستندوهمه قارچهای زیر نور ـ 36
 بانتيانومکالدوسپوریوم  الف(
 مادورال مایستوماتيس ب(
 ونژیال درماتيتيدیس ج(
 کریپتوکوکوس نئوفورمنس د(

 :جزب ،طور معمول در تشخیص همه اشكال بیماری کاربرد داردهضد آسپرژیلوس بهای بادین عیار آنتییتشخیص و تعی ـ 37
 آلرژیک يآسپرژیلوزیس برونکوپولمونر الف(
 آسپرژیلوزیس ریوي مزمن ب(
 آسپرژیلوما ج(
 آسپرژیلوزیس منتشره د(

 کند؟می کمکتوانایی تولید کدام موارد زیر به تشخیص جنس اسپوروبولومایسس از رودوتوروال  ـ 38
 کالميدوکونيدي د( آسکوسپور ج( باليستوسپور ب( کلنی قرمز رنگ الف(

 :جزب است، صحیح تشخیص در (BDG) گلوکان دی 3 و0 بتا و اهمیت جمالت زیر درباره وجودتمامی  ـ 39
 هاي پنوموسيستيس جيرووسی و اکرومونيوم وجود دارد.در دیواره سلولی قارچ الف(
 کند.تواند کمکمی به تشخيص افتراقی آسپرژیلوز مهاجم و موکورمایکوز ب(
 از کاندیدا و فوزاریوم کمک کننده است.هاي ناشی به تشخيص افتراقی عفونت ج(
 .شودمی هاي قارچی محسوبیکی از معيارهاي تشخيص عفونت د(

 :جزب کند،می متمایزها قارچ از را شبه قارچهای توکتیستاپرو زیر هایویژگی  ـ 01
 تقسيم ميتوتيک توسط سانتریول الف(
 سلولی وجود سلولز در دیواره ب(
 تهاجم با توليد هایف و ترشح آنزیم ج(
 DAP سنتز اسيد آمينه ليزین از طریق د(

 بیوشیمی

 دانتخاب کنیدها عبارت صحیح را در مورد آنزیم  ـ 00
 .سه بعدي دارد ارفعال آنزیم ساخت جایگاه الف(
 .دهدمی را تشکيل آن ارنزیم قسمت اعظم ساختآفعال  جایگاه ب(
 .تغيير ثابت تعادل استها نزیمآنقش اصلی  ج(
 است.از نوع کوواالنس  اتصال آنزیم با سوبسترا معموالً د(

 ؟دارد نق  سلول داخل به آمینه اسیدهای انتقال در گلوتاتیونزیر به همراه های از آنزیم یککدام ـ 02
 AST د( ALT ج( GDH ب( GGT الف(
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 شود؟می انتقال گروه استات از میتوکندری به سیتوزول توسط کدام ترکیب انجام ـ 03
 تتراهيدروفوليک اسيد د( سيترات ج( کارنيتين ب( Aنزیم استيل کوآ الف(

 کدام است؟ ،شودمی پروتئین کیناز اصلی که در مسیر انتقال پیام )سیگنالینگ( گلوکاگون فعال ـ 00
 G د( C ج( B ب( A الف(

 :بجز ترکیبات گلیكوکونژوگه هستند، ءتمام موارد زیر جز ـ 05
 گليکوژن د( گانگليوزید ج( هاپروتئوگليکان ب( هاگليکوپروتئين الف(

 شود؟می هنگام ترجمهسازی پروتئین در ریبوزیالسیون کدام فاکتور طویل -ADP توکسین باکتری دیفتری باع  ـ 06
 Tu-EF د( eEF-1 ج( Ts-EF ب( eEF-2 الف(

  د؟نزیر در انتقال ترکیبات یک کربنه دخالت دارهای از ویتامین یککدام ـ 07
 پيریدوکسين و تيامين الف(

 B12  فوالت و ب(
 نياسين و بيوتين ج(
 نياسين و فوالت د(

 :بجز ،شودمی تولید NADPH موارد زیردر همه  ـ 08
                     و کورتکس آدرنال RBC الف(
 هاغدد شيري و بيضه ب(
 عضله مخطط ج(
 کبد د(

 کند؟می در شرایط اسیدوز متابولیک میزان فعالیت کدام آنزیم در کلیه افزای  پیدا ـ 09
 گلوتاميناز الف(
 آسپاراژیناز ب(
 کتوگلوتارات دهيدروژناز-آلفا ج(

 آالنين ترانس آميناز د(

 آلرژیک و شوك آنافیالکسی است؟های التهابی حاد، پاسخهای کدام فسفولیپید واسطه اصلی واکن  ـ 51
 کننده پالکتفاکتور فعال د( اسفنگوميلين ج( فسفاتيدیل کولين ب( کاردیوليپين الف(

 شناسیویروس

 زای زیر واکسن وجود دارد؟های سرطاناز ویروس یککدامبرای  ـ 50
 EBV د( HTLV ج( HCV ب( HPV الف(

 د؟نویروسی زیر تعلق دارهای از خانواده یککدامها به سبوکاویرو ـ 52
 پيکورنا د( پاروو ج( هرپس ب( آدنو الف(
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 و چشمی را دارد؟ای تنفسی، رودههای زیر قابلیت ایجاد بیماریهای از ویروس یککدام ـ 53
 پاراآنفلوانزا د( رئو ج( پاروو ب( آدنو الف(

 ؟باشدمی آن به نسبت ایمنی و Bدهنده عفونت قبلی با ویروس هپاتیت از مارکرهای زیر نشان یککدام ـ 50
  HBsAb-HBcAb الف(

  HBsAg-HBcAg ب(
  HBsAb-HBcAg ج(
 HBsAg-HBcAb د(

 دهد؟های زیر را افزای  میاز سرطان یککدامخطر ابتال به  HIVعفونت با  ـ 55
 سرطان کولون د( سرطان پستان ج( لنفوم غيرهوچکين ب( سرطان پروستات الف(

 ها را دارد؟کردن لنفوسیتکدام ویروس توانایی آلوده  ـ 56
 HPV د( Influenza ج( Polio ب( EBV الف(

 باشد؟می کدام گزینه صحیح Anelloviruses ژنوم ساختار درمورد  ـ 57
 ssDNA, negative, circular الف(
 dsDNA, negative, circular ب(
 ssDNA, positive, circular ج(

 ssDNA, negative, linear د(

 باشد؟می از داروهای ضد ویروسی زیر آنالوگ نوکلئوزیدی یککدام ـ 58
 Simeprevir د( Foscarnet ج( Ritonavir ب( Ribavirin الف(

 شود؟های زیر دیده میاز ویروس یککدامدر چرخه تكثیر  (Pseudo envelopment) کسب پوشینه کاذب ـ 59
 پاروو د( روتا ج( کليسی ب( آسترو الف(

 شود؟می ویروسی در هسته سلول انجامهای از خانواده یککدامهمانندسازی ژنوم  ـ 61
  ویریده رئو الف(
  ویریده رترو ب(
  ویریده پيکورنا ج(

 ویریده پاراميکسو د(

 از موارد زیر است؟ یککدامهای آمیلوئیدی در ارتباط با تشكیل پالك ـ 60
 هاویروس رترو د( هاپریون ج( هاویروس پوليوما ب( هاپاپيلوماویروس الف(

 باشد؟کدام گزینه زیر صحیح می HPV در مورد واکسنهای موجود برعلیه ـ 62
 ویروس تخفيف حدت یافته الف(
 فعالویروس نوترکيب  ب(

 ویروس کامل غير فعال شده ج(
 ذرات شبه ویروسی غيرعفونی د(
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 صحیح است؟ Hemadsorptionاز تعاریف زیر در مورد  یککدام ـ 63
 هاي قرمز به یکدیگرولبچسبيدن گل الف(
 هاي قرمزليز شدن گلبول ب(
 هاي قرمز به داخل سلولنفوذ گلبول ج(
 هاي آلودهقرمز به سطح سلول هايمتصل شدن گلبول د(

 برند؟می دار و هم برهنه را از بینپوش های زیر هم ویروسهای از دترجنت یککدام ـ 60
 سدیم دودسيل سولفات الف(

 X100تریتون  ب(
 اتر ج(
 Nonidet P40 د(

 شود؟می کدام ترکیب برای ضدعفونی کردن پوست استفاده ـ 65
 کلرهگزیدین د( فرمالدئيد ج( گلوتارالدئيد ب( هيپوکلریت سدیم الف(

 ؟گرددمی کد ویروس کدام ژنوم در (helicase)آنزیم هلیكاز  ـ 66
 C هپاتيت د( B هپاتيتج(  D هپاتيت ب(  سرخک الف(

 ؟است ویروسی خانواده کدام ءجز Mokolaویروس  ـ 67
 پوليوما ویریده د( رابدو ویریده ج( پيکورنا ویریده ب( رئو ویریده الف(

 از موارد زیر است؟ یککدامها ویروس پروتوتایپ در توگا ویروس ـ 68
  Rubivirus الف(
 Sindbis virus ب(
 Semliki forest virus ج(

 Cercopithecine virus د(

 گردد؟می Epidemic Keratoconjunctivitisها باع  بیماری اپیدمی کراتوکانژکتیویت ویروس ژنوتایپ آدنو کدام ـ 69
 3 د( 5 ج( 8 ب( 4 الف(

 ؟شودمی شكسته ویروس کدام پروتئاز توسط eIF4Fفاکتور ترجمه  ـ 71
 Dهپاتيت  د( ادنو ج( روتا ب( پوليو الف(

 شناسیایمنی

 سرم باالتر است؟ IgAحساسیت کدام روش در سنج  کلی  ـ 70
 پرسيپتاسيون د( ELISA ج( نفلومتري ب( SRID الف(

 از موارد زیر وجود دارد؟ یککداماحتمال مشاهده  ،در مقطع بافتی غده لنفاوی فرد مبتال به سندرم بروتون ـ 72
 ثانویه در ناحيه کورتکسعدم تشکيل فوليکول  الف(
 عدم تشکيل فوليکول ثانویه در ناحيه پاراکورتکس ب(
 عدم حضور سلول در ناحيه قشري ج(
 ايخاطره Tهاي تهی بودن مدوال از سلول د(
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 از بیماران نقص ایمنی زیر حساس به اشعه )نور( هستند؟ یککدام ـ 73
 سندرم دي ژرژ الف(
 ویسکوت آلدریچسندرم  ب(
 سندرم آتاکسی تالنژي اکتازي ج(
 سندرم چدیاک هيگاشی د(

 گیرد؟می زیر مورد استفاده قرارهای از سرطان یککدامبرای درمان  BCGواکسن  ـ 70
 ریه د( سينه ج( مثانه ب( پروستات الف(

 شود؟می زیر شناختههای از ویژگی یککدامبا  1Thهای سلول ـ 75
 داخلی سلولیهاي و دفاع در مقابل ميکروب INF-γتوليد  الف(
 داخلی سلولیهاي و دفاع در مقابل ميکروب IL-2توليد  ب(
 سيتوزولیهاي و دفاع در مقابل ميکروب TNF-αتوليد  ج(
 هاي خارج سلولیدر مقابل باکتري IL-6و  IL-2توليد  د(

 ضروری است؟ IL-17و تولید  Th17های برداری زیر برای تمایز سلولاز فاکتورهای نسخه یککدامحضور  ـ 76
 Runx-1 د( IRF-2 ج( T-bet ب( RORγT الف(

 کنند؟می محسوب شده و پیام فعالیت به داخل سلول ارسال IL-16سطح سلولی زیر رسپتور های از مولكول یککدام ـ 77
 TNF-R د( IL-2 R ج( CD22 ب( CD4 الف(

زیر به عنوان سه سایتوکاین اصلی در شرایط التهـابی توسـط ماکروفاژهـا تولیـد شـده و      های از مجموعه یککدام ـ 78

 شوند؟می مسئول تغییرات موضعی و عمومی التهاب حاد محسوب
 TNFα , IL-6 , IL-1 الف(
 IP-10 , RANTES , IL-1 ب(
 TNFα , IL-6 , MCP-1 ج(
 IP-10 , MCP-1 , RANTES د(

 ؟شودنمیخونی یافت های بادی ضد سایر گروهخونی زیر آنتیهای از گروه یککدامدر سرم افراد واجد  ـ 79
 O د( AB ج( B ب( A الف(

 افتد؟می ریخته شود چه اتفاق A1سرم ضد آنتی ،است A2ژن اگر بر روی گلبول قرمز فردی که دارای آنتی ـ 81
 شودمی گزارش Oهماگلوتيناسيون و گروه خونی اشتباها  معد الف(
 شودمی گزارش Aهماگلوتيناسيون اتفاق افتاده و گروه خونی  ب(
 نياز به آزمایش تکميلی گزارش گروه خونیو عدم هماگلوتيناسيون  ج(
 استفاده از سرم کومبس عدم هماگلوتيناسيون و د(

 در جریان بیماری تیفوئید برعلیه کدام بخ  از پیكره باکتری است؟ Hژن های تولید شده بر علیه آنتیبادیآنتی ـ 80
 کپسول د( فالژل ج( اندوتوکسين ب( ليپوپلی ساکارید الف(

 باشد؟مرتبط، چه میبادی غیرآنتین و ژاضافی بین آنتیهای پرهیز از واکن مهمترین مرحله انجام االیزا برای  ـ 82
 انکوباسيون در دماي اتاق الف(
 شستشوي محتویات چاهک پس از خاتمه هرانکوباسيون ب(
 استفاده از سوبستراي مناسب براي کونژوگه آنزیمی ج(
 ثانویه باديآنتیانتخاب درست  د(
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شـوند،  می (Receptor editing)لنفاوی مرکزی دچار ویرای  گیرنده یا های که در ارگان Bهای سرنوشت لنفوسیت ـ 83

 باشد؟می چه
 .شوندبه سلول آنرژیک تبدیل می الف(
 .دهندژن خودي پاسخ نمیبه آنتی ب(
 .دهندژن بيگانه پاسخ نمیبه آنتی ج(

 .گردندبه سلول تنظيمی تبدیل می د(

 سیستم سازگاری نسجی کالس دو، فاقد پلی مورفیسم است؟های ژناز آنتی یککدام ـ 80
 DM د( DP ج( DQ ب( DR الف(

 باشد؟می در رد فوق حاد پیوند اعضا چه بادیآنتیهای ترین گروهاصلی ـ 85
 هاي طبيعیباديآنتی الف(
 هاباديآلوآنتی ب(

 هاي بارداريباديآنتی ج(
 کنندههاي بلوکباديآنتی د(

 شناسیانگل

 :بجزشامل موارد زیر است،  ”Asexual replication“ ـ 86
 Sporogony د( Binary fission ج( Budding ب( Merogony الف(

 از:ماالریا به ترتیب عبارتند ای عالئم کالسیک دوره ـ 87
 حالیرنگ پریدگی، بیتب، لرز،  الف(

 تب، لرز، تعریق، تهوع ب(
 حالیبی لرز، تب، تعریق، ج(
 تب، تهوع لرز، تعریق، د(

 بابزیای کوچک چیست؟های علت عدم تاثیر قاطع داروهای اختصاصی بر روی انگل ـ 88
 تحليل مجموعه راسی الف(

 اندوتليوم عروق خونیها به چسبندگی شدید آن ب(
 ژنيکتغييرات آنتی ج(
 اختصاصیهاي عدم جذب مناسب دارو د(

تـرین روش تشـخیص آزمایشـگاهی اشـكال کالسـیک لیشـمانیوز جلـدی نـو          ترین و مقرون به صـرفه مطمئن ـ 89

 آنتروپونتیک کدام است؟
 آزمایش ميکروسکوپی الف(

 PCR-RFLPآزمایش ملکولی  ب(
 DAT آزمایش سرولوژي ج(
 تلقيح به موش سفيد کوچک آزمایشگاهی د(
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 لیشمانیای زیر کامال به یكدیگر شباهت دارند؟های از نظر خصوصیات ایزوآنزیمی کدام گونه ـ 91
 L.donovani – L.infantum الف(
 L.donovani – L.chagasi ب(
 L.infantum – L.chagasi ج(
 L.infantum – L.archibaldi د(

 :بجزشوند، می بندیطبقه Vianniaلیشمانیای زیر تحت جنس های گونه ـ 90
 L.amazoniensis الف(
 L.peruviana ب(
 L.lainsoni ج(
 L.braziliensis د(

 شود؟می مدفو  توصیهیاخته در نمونه ساکاروز اشبا  برای تشخیص کدام تک سازی باورروش غوطه ـ 92
 بلی ت ایزوسپوراساووسي الف(
 کيست باالنتيدیوم کلی ب(
 تروفوزوئيت آنتامبا هيستوليتيکا ج(

 کيست آنتامبا دیسپار د(

 تر است؟برای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز اکتسابی در انسان کدام روش رایج ـ 93
 سلولیهاي کشت در محيط الف(
 PCRآزمایش ملکولی  ب(

 ELISA آزمایش سرولوژي ج(
 تست پوستی توکسوپالسمين د(

 یاخته آهسته همراه با پاهای کاذب کوتاه و با انتهای گرد در نمونه مدفو  تازه است؟حرکت تروفوزوئیت کدام تک ـ 90
 Entamoeba coli الف(

 Entamoeba moshkovskii ب(
 Entamoeba dispar ج(
 Entamoeba histolytica د(

 علت تشكیل گرانولوم آمیبی روده بزرگ در ابتال به آمیبیازیس چیست؟ ـ 95
 متاکيستيکهاي استقرار تروفوزوئيت الف(
 آنتامبا دیسپارهاي تهاجم تروفوزوئيت ب(
 تهاجم اشکال هماتوفاژ آميب به روده بزرگ ج(
 ايرسيده چهار هستههاي تشکيل کيست د(

 وجه تشابه تریكوریس تریكیورا و آسكاریس لومبریكوئیدس در چیست؟ ـ 96
 در انتقال از طریق خاک الف(
 در استقرار در روده باریک ب(
 در تعداد اسپيکول ج(

 در اندازه طول بدن د(
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 هتروفیس است؟زیر مشابه تخم های از کرم یککدامتخم  ـ 97
 دیکروسليوم دندریتيکوم الف(
 فاسيولوپسيس بوسکی ب(
 اکينوستوما ایلوکانوم ج(
 اپيستورکيس فله نئوس د(

 از موارد زیر در هر دو کرم پاراگونیموس وسترمانی و شیستوزوما مانسونی مشابه است؟ یککدام ـ 98
  مورفولوژي الف(
  ایجاد گرانولوما ب(
  هامحل استقرار کرم ج(
 نوع ميزبان واسط د(

 آفریقایی در انسان گزارش شده است؟های کدام گونه شیستوزما فقط از کشور ـ 99
 انترکاالتوم د( مانسونی ج( هماتوبيوم ب( ژاپونيکوم الف(

 از خصوصیات زیر است؟ یککدامراسته سیكوفیلیده دارای  ـ 011
 تخم معموال فاقد دریچه یا اپرکول است و جنين فاقد مژک است الف(
 تخم معموال فاقد دریچه یا اپرکول است و جنين مژکدار است ب(
 تخم داراي دریچه یا اپرکول است و جنين فاقد مژک است ج(
 تخم داراي دریچه یا اپرکول است و جنين مژکدار است د(

 شود؟از سستودهای زیر تشكیل می یککدامبند بارور  کپسول تخم در ـ 010
 مولتی سپس الف(
 تنيا ساژیناتا ب(
 دیپليدیوم کانينوم ج(
 هيمنولپيس نانا د(

 از نماتودهای زیر معموال کوتاه، کلفت و به شكل قاشقی است؟ یککداماسپیكول  ـ 012
 تریکوسترونژیلوس د( آسکاریس ج( انتروبيوس ب( نماتودیروس الف(

 از اقدامات کنترلی زیر در حذ  دراکونكولوس در کشور نق  کلیدی داشته است؟ یککدام ـ 013
 احداث توالت بهداشتی الف(
 کشی آب آشاميدنی سالملوله ب(
 ضدعفونی کردن سبزیجات ج(
 ب و صابونآبا ها شستشوي مرتب دست د(

 زیر است؟های از کرم یککدامعفونت کرمک در موش ناشی از آلودگی به  ـ 010
 کاپيالریا د( سيفاسيا ج( استرونژیلوئيدس ب( تریکوسترونژیلوس الف(

 از موارد زیر است؟ یککداممحل تخم ریزی کاپیالریا هپاتیكا در حیوان،  ـ 015
 قلب د( مغز ج( ریه ب( کبد الف(
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 و مولکولی سلولیزیست

 چیست؟ DNAمكانیسم نو ترکیبی  ـ 016
 DNAترميم چند نوکلئوتيد در ساختار  الف(
 دیده با قطعه کپی شده از روي کروموزوم همولوگتعویض توالی آسيب ب(
 در یک کروموزوم DNAتعویض توالی سالم بين دو رشته  ج(
 دیده کروموزوم دیگرتوالی آسيبتعویض توالی سالم از یک کروموزوم با  د(

 پلیمراز صحیح است؟ DNAکدام گزینه در مورد  ـ 017
 .شودپليمراز بتا موجب ادامه همانندسازي می الف(
 دهد.را می Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)پليمراز بتا تشکيل کمپلکس با  ب(
 دهد.را می Cپليمراز آلفا تشکيل کمپلکس با فاکتور همانندساز  ج(
 پليمراز دلتا احتمال خطاي کمتري نسبت به پليمراز آلفا دارد. د(

 های یوکاریوت صحیح است؟کدام گزینه در مورد ریبوزوم سلول ـ 018
 است. s86است و خود ریبوزوم  s46و  s06داراي دو زیر واحد  الف(
 کنند.صورت فعال در ترجمه شرکت میهکوچک و بزرگ ریبوزوم بهاي زیر واحد ب(
 است. s06است و خود ریبوزوم  s06و  s56داراي دو زیر واحد  ج(
 در ارتباط است. s06با زیر واحد بزرگ  3eIFفاکتور  د(

 صحیح است؟ Untransaletd regions (UTR)کدام گزینه در مورد مناطق غیر ترجمه شونده  ـ 019
 ميتوکندریایی است. RNAقسمتی از ساختار  الف(
 تواند داراي صد یا تعداد بيشتري نوکلئوتيد باشد.می UTR5 ب(
 تواند داراي چند ده نوکلئوتيد باشد.می UTR3 ج(
 شود.نيز دیده می Z-DNAدر ساختار  UTR د(

 ؟شودنمیتقریبا یافت  αدر ساختمان نو  اول کدام اسید آمینه در مارپیچ  ـ 001
 ایزولوسين د( لوسين ج( پرولين ب( والين الف(

 ؟نداردکدام گزینه از اجزا اسكلت سلولی قطبیت  ـ 000
 دوک ميتوزي الف(
 انقباضی اکتينیهاي رشته ب(
 آکسون سلولی عصبیهاي ریز لوله ج(
 پوششیهاي کراتين در سلول د(

 های اینترفازی چه نام دارد؟مراکز سازماندهی ریز لوله )میكروتوبول( در سلول ـ 002
 سنتروزوم د( اياجسام پایه ج( دوک ميتوزي ب( هاپروتوفيالمنت الف(

 بزرگ با تعداد چندین زیر واحد مناسب است؟های کدام روش برای بررسی ساختار سه بعدی پروتئین ـ 003
 Xکریستالوگرافی اشعه  الف(
 یکرایوالکترون ميکروسکوپ ب(
 NMR ج(

 کروماتوگرافی ميل ترکيبی د(
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 دهند؟می کاه ها با اتصال به کدام آنزیم بیوسنتز کلسترول را استاتین ـ 000
 فليپازها الف(
 فسفوليپازها ب(
 ردوکتازها HMG-CoA ج(
 استيل کوآکربوکسيالزها د(

 دهند؟انتقال می ءها را از عرض غشاهای آمینه و قند، اسیدATPهای وابسته به کدام گروه از پمپ ـ 005
 Pدسته هاي پمپ الف(
 Fدسته هاي پمپ ب(
 Vدسته هاي پمپ ج(

 ABCخانواده بزرگ  د(

 :بجزهای زیر در رابطه با انتقال غشایی صحیح است، تمام گزینه ـ 006
 .گيردصورت می ATPدر انتشار تسهيل شده، انتقال سوبسترا در خالف جهت شيب غلظت و به کمک هيدروليز  الف(
شابکه سارکوپالسامی سالول عضاله اساکلتی قارار دارد، یاون کلسايم را از  ءکه در غشاا Pکلسيمی دسته  ATPaseیک  ب(

 .گرداندسيتوزول به درون مجراي شبکه سارکوپالسمی بر می
 .شودفقط می Vدسته هاي ATPaseتوسط ها اسيدي ليزوزوم pH ج(
 .شودخارج سلول جابجا مییون پتاسيم به  2یون سدیم به داخل و  ATPase+ /K+Na ،3توسط  ATPبا هر بار هيدروليز  د(

 :بجزرسد، های زیر در ماده ژنتیكی به ارث میدر تمام سلول ـ 007
 تخمک د( اسپرم ج( Somatic cell ب( Germ line الف(

 ها صحیح است؟کدام گزینه در مورد کروموزوم یوکاریوت ـ 008
 هستند. DNAو  RNAداراي ساختار  الف(

 داراي اسيد نوکلئيک اوراسيل هستند. ب(
 خطی هستند. DNAداراي  ج(
 باشد.ها میقسمتی از ساختار اسيد نوکلئيک آن Replisome د(

 صحیح است؟ DNA microarrayکدام گزینه در مورد  ـ 009
 .دهدتخریب شده را نشان میهاي ژن الف(
 .دهدنشان میجابجایی قطعات کروموزومی را  ب(
 .دهدشکست کروموزومی را نشان می ج(
 .موجود در یک سلول را تشخيص دهد m-RNA تواند همزمان تماممی د(

 :بجزها در رابطه با غشای پالسمایی صحیح است، همه گزینه ـ 021
 ترین فسفوليپيد در غشاي پالسمایی است.فسفاتيدیل کولين فراوان الف(
 دهد.محيط آبی خارج سلول، ساختار خود را از دست می pHیه ليپيدي در صورت تغييرات قدرت یونی و دو ال ب(
 شود.هاي دیگر و مولکول آب میهاي قطبی فسفوليپيد با گروهاتصاالت هيدروژنی و یونی باعث پایداري تعامل گروه ج(

  .نيست ATPهاي یوکاریوتی، غشاي پالسمایی محل توليد در سلول د(
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 عمومی زبان

 Part one: Reading Comprehension 

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

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

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
Although cholesterol has received a lot of bad press in recent years, it is a necessary substance in the body. 

It is found in bile salts needed for digestion of fats, in hormones, and in the cell’s plasma membrane. 

However, high levels of cholesterol in the blood have been associated with atherosclerosis and heart disease. 

It now appears that the total amount of blood cholesterol is not as important as the form in which it occurs. 

Cholesterol is transported in the blood in combination with other lipids and with protein, forming compounds 

called lipoproteins. These compounds are distinguished by their relative density. High-density lipoprotein 

(HDL) is composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol. HDLs remove cholesterol 

from the tissues, including the arterial walls, and carry it back to the liver for reuse or disposal. In contrast, 

low-density lipoprotein (LDL) contains less protein and a higher proportion of cholesterol. LDLs carry 

cholesterol from the liver to the tissues, making it available for membrane or hormone synthesis. However, 

excess LDLs can deposit cholesterol along the lining of the arterial walls. Thus, high levels of HDLs indicate 

efficient removal of arterial plaques, whereas high levels of LDLs suggest that arteries will become clogged.  

 . ………According to the passage ـ121

a)   different forms of cholesterol in the body have similar features 

b)   cholesterol density fails to indicate how healthy an individual is 

c)   cholesterol is not so significant in maintaining personal health 

d)   the form of cholesterol is more important than its amount 

 . ......... The phrase received a lot of bad press in the first line means to ـ122

a)   be criticized in mass media 

b)   present unwelcome consequences 

c)   include pressure over time 

d)   indicate undesirable effects 

 ?Which of the following statements is TRUE based on the passage ـ123

a)   Atherosclerosis is associated with HDLs as opposed to LDLs. 

b)   Cholesterol is carried in the blood in two forms, namely HDL and LDL. 

c)   Thickening of the arterial wall results mainly from high levels of HDLs.  

d)   The proportion of cholesterol is higher in HDLs compared with LDLs. 

 . ......... The word deposit in line 11 is closest in meaning to  ـ124

a)   stimulate 

b)   assimilate 

c)   accumulate 

d)   postulate  

 .According to the passage, ......... is NOT associated with high HDL levels  ـ125

a)   reducing arterial plaques 

b)   clogging arteries with cholesterol 

c)   carrying cholesterol to the liver 

d)   removing cholesterol from the tissues 
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Passage 2 
 

The Internet greatly influences people’s attitudes about their heath and health care. They can search almost 

any topic of interest and become researchers for their own problems. In the present busy world, doctors do 

not always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give 

scientific details in simple words, either. Accordingly, many people use Internet resources to find what they 

need to know for better medical decisions. But are the recommendations of “experts” on the Net always 

accurate and reliable? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? The 

online health products or information that seem most wonderful are often the most fraudulent.  

Many specialists have their own theories about illness and health. For example, a California physiologist 

stated two causes for diseases: (1) pollution of the environment, and (2) parasites inside the human body. She 

offers two kinds of health products on the Internet: electronic machines and herbal medicine which clean out 

the body (free it of parasites) and rebuild new healthy living cells. Moreover, there are medical experts who 

recommend kinds of natural, non-western remedies for modern health disorders. Their advice might include 

special diet plans with added vitamins and minerals, folk medicine, environmental changes, or unusual 

therapies that patients do not get from typical doctors. 

 126- The California physiologist believes that one of the main reasons of diseases is ......... . 

a)   living things in the environment     

b)   parasites in the environment   

c)   environmental pollution 

d)   animals and plants 

 . ......... The word fraudulent in paragraph 1 is closest in meaning to  ـ127

a)   available       

b)   dishonest   

c)   significant 

d)   attractive 

 It is stated in the passage that a reason for the patients’ use of the Internet to know more about  ـ128

their diseases is that ......... . 

a)   they can find information on the Internet which is more culturally appropriate 

b)   they can use Internet resources to make the best decision at a reasonable price 

c)   doctors use a technical language to explain their problems 

d)   doctors fail to take enough time to examine their patients completely 

 . ......... The word they in paragraph 1 refers to  ـ129

a)   some medical decisions made by the doctors who use the Internet   

b)   medical suggestions of the experts on the Internet 

c)   some experts on the Internet  

d)   the online health products 

 ,The medical experts favoring natural remedies suggest all of the following interventions  ـ130

EXCEPT ......... . 

a)   unconventional therapies    

b)   rebuilding new living cells     

c)   added vitamins and minerals 

d)   changing the patient’s place of living 
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Passage 3   

Ultraviolet (UV) radiation covers the wavelength range of 100–400 nm, which is a higher frequency and 

lower wavelength than visible light. UV radiation comes naturally from the Sun, but it can also be created by 

artificial sources used in industry, commerce, and recreation. The UV region covers the wavelength range 

100-400 nm and is divided into three bands: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm), and UVC (100-280 

nm). 

As sunlight passes through the atmosphere, all UVC and approximately 90% of UVB radiation is absorbed 

by ozone, water vapor, oxygen and carbon dioxide. UVA radiation is less affected by the atmosphere. 

Therefore, the UV radiation reaching the Earth’s surface is largely composed of UVA with a small UVB 

component. 

The amount of UV radiation from the Sun that hits the Earth’s surface depends on several factors, including 

the Sun’s height in the sky, latitude, cloud cover, altitude, the thickness of the ozone layer and ground 

reflection. Reductions in the ozone layer due to human-created pollution increase the amount of UVA and 

UVB that reaches the surface. This can impact human health, animals, marine organisms and plant life. In 

humans, increased UV exposure can cause skin cancers, cataracts, and immune system damage. 

  . ......... According to the passage, excessive exposure to UV is unlikely to cause  ـ131

a)   cataract 

b)   skin tumors 

c)   immune disorders 

d)   digestive disorders 

 .It is stated in the passage that the visible light ......... the Ultraviolet (UV) radiation  ـ132

a)   falls below the wavelength range of 

b)   falls within the same wavelength as 

c)   has a higher frequency than  

d)   contains all wavelength ranges of 

 Which of the following factors does NOT affect the amount of UV radiation that hits the Earth’s  ـ133

surface? 

a)   height above the sea level  

b)   cloud cover of the area 

c)   marine organisms and plant life 

d)   ground reflection of the rays   

 It is stated in the passage that the UV radiation which reaches the Earth’s surface is mostly  ـ134

composed of ......... .  

a)   UVA with a small UVB component 

b)   UVB and large amounts of UVC 

c)   equal amounts of UVC and UVA  

d)   UVA, UVB and UVC altogether 

 . ......... The underlined word this refers to  ـ135

a)   the amount of UV radiation  

b)   Ozone layer  

c)   an increase in the amount of UVA and UVB 

d)   an increase in the amount of human-related pollution   
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Passage 4 
 

In the summer of 1976, a mysterious epidemic suddenly attacked two central African towns and killed the 

majority of its victims. Medical researchers suspected the deadly Marburg virus to be the cause, but what 

they saw in microscope images was entirely a new pathogen which would be named after the nearby Ebola 

River. Like Yellow fever and Dengue, the disease caused by Ebola virus is a severe type of hemorrhagic 

fever. It begins by attacking the immune system cells and neutralizing its responses, allowing the virus to 

multiply. Starting anywhere from 2 to 20 days after contraction, initial symptoms like high temperature, 

aching, and sore throat resemble those of a typical flu, but quickly increase to vomiting, rashes, and diarrhea, 

and as the virus spreads, it invades the lymph nodes and vital organs such as the kidney and liver, causing 

them to lose function. But the virus itself is not what kills Ebola victims. Instead, the mounting cell deaths 

trigger the immune system overload, known as cytokine storm, an explosion of immune responses that 

damage blood vessels causing both internal and external bleeding. The excessive fluid loss and resulting 

complications can be fatal within 6 to 16 days of the first symptoms; however, proper care and rehydration 

therapy can significantly reduce mortality rates in patients.   

 . ......... The cytokine storm is  ـ136

a)   a type of external bleeding 

b)   an explosion in the blood vessels  

c)   the consequence of increased cell deaths 

d)   the damage recovered by the immune system  

 . ......... According to this paragraph, Ebola  ـ137

a)   is easily distinguished from the flu in its initial stages 

b)   presents with symptoms like typical flu in the early stages 

c)   has symptoms like the typical flu as the disease progresses  

d)   is another name for Dengue, as used in medical context by clinicians 

 . ......... Bleeding in Ebola could be attributed to  ـ138

a)   the fever resembling Dengue and Yellow fever  

b)   deadly Marburg virus as a new pathogen 

c)   increased immune system response  

d)   vomiting due to the disease  

 . ......... The Ebola virus increases through  ـ139

a)   the kidney and liver  

b)   the internal and external bleeding 

c)   counteracting the immune system responses 

d)   invading the lymph nodes and other organs  

  . ......... The death rate following Ebola disease  ـ140

a)   is definitely predictable depending on the affected area  

b)   is highly increased in the first few days of contraction  

c)   fails to be controlled under the current circumstances 

d)   could be controlled through proper care and therapy  
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 Part two: Vocabulary 
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Health problems of the poor people can only be ......... through proper strategies and measures  ـ141

taken by the government. 

a)   exaggerated b)   enhanced c)   complicated  d)   alleviated  

 .Regular sleep, eating patterns, and exercise help people ......... the bad effects of stress  ـ142

a)   intensify b)   counteract c)   prolong d)   imitate 

 In order not to involve your personal attitudes in the results, you need to be ......... when doing  ـ143

research. 

a)   disoriented b)   ignorant c)   impartial d)   biased   

  .University lecturers have the main role in ......... knowledge in all fields to the students  ـ144

a)   imparting b)   announcing c)   degrading d)   consuming 

  Although scientists have detected many secrets of the central nervous system, there are still  ـ145

some ......... points which need to be clarified. 

a)   transparent b)   obvious c)   evident d)   obscure 

 While taking your exam, you need to block ......... thoughts by concentrating on what you are  ـ146

doing. 

a)   constructive b)   intrusive c)   supportive d)   inspiring 

 .He was not able to cope with the stress and ......... of his job; therefore, he decided to retire  ـ147

a)   comfort b)   recreation c)   strain d)   tranquility 

 The health authorities have emphasized that priority should be given to the ......... which help the  ـ148

improvement of health in the country. 

a)   initiatives b)   compartments c)   obstacles d)   redundancies 

 Some people think that the most essential ......... for good managers is their organizational  ـ149

abilities. 

a)   associate b)   complication c)   repression  d)   attribute 

 Some bacteria are not responsive to antibiotic therapy because they have gradually developed  ـ150

......... to antibiotics. 

a)   existence b)   assistance c)   resistance d)   prevalence 
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 The lecturer was asked to steer the discussion back to the ......... topic of main importance by  ـ151

avoiding unrelated issues. 

a)   superficial b)   original c)   trivial d)   redundant 

 .The health providers are forced to answer any ......... the patients have about their treatment  ـ152

a)   queries b)   intimacies c)   contributions d)   modifications 

 The student received a lot of  ......... comments from his supervisor helping him improve the  ـ153

quality of his work.  

a)   disruptive b)   constructive c)   disappointing d)   debilitating 

  .The instructor advised students to avoid ......... by strictly following note-taking standards  ـ154

a)   frankness b)   truthfulness c)   plagiarism d)   precision 

 The Corona virus is a dangerous, highly ......... viral infection that can easily spread to other  ـ155

people. 

a)   transmissible b)   dismissible c)   ignorable  d)   valuable 

 Numerous theories have been ......... on the exact cause of Corona virus which is yet to be  ـ156

identified.  

a)   abandoned  b)   avoided c)   proposed d)   oppressed  

 .Prevention rather than treatment must be the first ......... of all those involved in health  ـ157

a)   census  b)   concern c)   burden d)   invention  

 .With simple ......... measures, the side effects of the lesions under the skin can be reduced  ـ158

a)   threatening  b)   destructive c)   preventive d)   obsessive 

 A damaging decline in blood products can cause huge ......... when caring for pregnant women  ـ159

with pre-existing medical conditions. 

a)   contributions  b)   profits c)   opportunities d)   challenges 

 We can keep away from infectious diseases by enhancing our ......... disease-causing  ـ160

microorganisms.  

a)   resistance to b)   assistance to c)   combination of d)   contraction of 

 موفق باشید
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