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 یشناسجامعه یهایهنظر

 است؟« فرد»از مکاتب زیر واحد تحلیل  یککدامدر  ـ 0
  گراییساخت الف(
  کارکردگرایی ب(
  شناسی مردمیروش ج(
 نظریه شبکه د(

 از مکاتب زیر تاثیر پذیرفته است؟ یککدامنظریه مبادله از  ـ 2
  نظریه یادگیری الف(
  گرایینظریه عمل ب(
  گرایانشکل ج(
 مکتب اصالت وجود د(

شود که هدفش خـدمت هـه نیروهـای    نامیده می« عقالنیت تکنوکراتیک»کدام نوع عقالنیت از نظر مکتب انتقادی  ـ 3

 است؟گر سلطه
 عقالنیت سنتی د( عقالنیت عام ج( عقالنیت صوری ب( عقالنیت ذاتی الف(

 شود تا اصول هنیادی ساخت اثبات شود؟از مکاتب زیر واقعیت اجتماعی نقض می یککدامدر  ـ 0
 شناسی مردمیروش د( مبادله ج( کنش متقابل نمادی ب( شناسیپدیدار الف(

 از مفاهیم زیر تاکید دارد؟ یککدامهر « پدیدارشناسی تفسیری»نظریه  ـ 5
 هر دانش عینی محدود به واقعیت موجود است الف(

 پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه ب(
 تقدم آگاهی و معانی ذهنی در تفسیر عمل اجتماعی ج(
 های تولید اقتصادی بر آگاهیتقدم شیوه د(

 هاشد؟می« مکتب کنش متقاهل نمادی»از مباحث زیر ازجمله مباحث  یککدام ـ 6
 پذیریرشد شخصیت و جامعه الف(

 زبان و طریقه مواجهه و مذاکره ب(
 ای از رمز و رازسازی نظام سیاسی در هالهمشروع ج(
 های دو نفرهها یا روابط گروهتبیین دوتایی د(

 کند؟تلقی می« تجرهی و حسی»های زیر مبنای شناخت را از نظریه یککدام ـ 7
 گراییاثبات د( شناسی مردمیروش ج( مبادله ب( کنش متقابل نمادی الف(

 از: ندکارکرد ستیز اجتماعی از نظر هرهرت مید، عبارت ـ 8
 ا یکدیگرها و احزاب رقیب بسازگاری جدید گروه الف(
 ها و احزاب رقیب با یکدیگرتشدید تعارض و تنازع گروه ب(
 ها و احزاب ضعیفحذف گروه ج(
 رشد و توسعه ارتباطات و مبادالت اجتماعی د(

 اند؟را در نظریه تطورگرایی خود مورد توجه قرار داده« پدیده دوری»از اندیشمندان زیر نظریه  یککدام ـ 9
 مورگان د( مارکس ج( خلدونابن ب( اسپنسر الف(
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 از مکاتب زیر شکل گرفت؟ یککدامهای اجتماعی مبتنی هر رویکرد کج رفتاری هه آسیب ـ 01
 مکتب شیکاگو الف(
 مکتب هاروارد ب(
 ترکیب مکاتب شیکاگو و هاروارد ج(
 مارکس د(

 چه حکمی دارد؟« آگاهی در انسان»از نظر کارل مارکس  ـ 00
 آگاهی زیر بنای واقعیت اجتماعی است الف(
 آگاهی رو بنای واقعیت اجتماعی است ب(
 آگاهی حاوی هویت مستقل است ج(

 آگاهی پلی است میان ذهن و عین در هر واقعیت اجتماعی د(

 ست؟چه فهمی ا« فهم طغیان خشم فرد از روی حالت صورت» ـ 02
 فهم تبیینی الف(
 فهم عقالنی انگیزه ب(

 های عاطفی نامعقولفهم مشاهده مستقیم کنش ج(
 فهم مشاهده مستقیم عقالیی کنش د(

 از مفاهیم زیر در آثار مارکس مشاهه است؟ یککدامتقریبا ها  دورکیم« هنجاریهی»مفهوم  ـ 03
 غربت از خویشتن د( داریسرمایهقدرت  ج( از خود بیگانگی ب( ایتضاد طبقه الف(

 کند؟مارکس هورکهایمر ظهور نازیسم در آلمان را متوجه کدام عامل تلقی می ـ 00
 کودتای بورژوازی در آلمان الف(
 نقش نهادهای اجتماعی از جمله نهاد خانواده آلمانی ب(

 ها و نهادهای سیاسیهای سازمانکشمکش ج(
 های سوسیالیستیقابل حل در سیستمهای غیرضتناق د(

 ترین اندیشمند واهسته هه مکتب شیکاگو کدام هود؟مهم ـ 05
 تالکوت پارسنز د( هربرت مید ج( الفرد شوتز ب( جرج هومنز الف(

 ترین تفاوت مکتب شیکاگو و مکتب ایوا در کدام گزینه زیر است؟مهم ـ 06
 تفاوت نظر در نگرش به ساختارهای کالن و خرد اجتماعی الف(
 های متفاوتشناسیتفاوت در روش ب(

 های اجتماعیتفاوت در نگرش عینی به پدیده ج(
 تفاوت در ماهیت کنش متقابل فردی و جمعی د(

 هستند؟حاوی چه کارکردی « کارکردگرایان تطورگرا»ها از نظر دگرگونی ـ 07
 ایجاد تعادل الف(

 ناسازگاری درونی و اجتماعی ب(
 هدفسازگاری موقت و بی ج(
 عامل توسعه اجتماعی د(
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در مکتب کـنش متقاهـل   « هازنمایی سیمای خودمانی و ناپیدای یک کنش اجتماعی از طریق ورود هه دنیای عامالن» ـ 08

 ی شده است؟سازنمادی ها چه عنوانی تعریف و مفهوم
 رخنه کردن الف(
 گراگرایی طبیعترفتار ب(
 کاوش ج(

 بازرسی د(

 دهد؟گرا، چه مراحلی را در اندیشه تحولی خود مورد تاکید قرار میشناس تطورادوارد تایلور، مردم ـ 09
 توحش، بربریت، تمدن الف(
 شکار، دامپروری، کشاورزی ب(
 روح، اعتقاد به چند خدایی، اعتقاد به وحدانیتدینی، اعتقاد به بی ج(
 ترجامعه ساده، جامعه پیچیده، جامعه پیچیده د(

 همه طبقات زیر استثمار دولت قرار دارند؟ ،از نظر طرفداران مارکس در کدام شیوه تولید ـ 21
 شیوه تولید آسیایی د( وائیشیوه تولید بورژ ج( شیوه تولید فئودالی ب( شیوه تولید باستانی الف(

 های زیر محسوس است؟از نظریه یککدامغفلت از تاریخ )زمان تاریخی( در  ـ 20
 نظریه تفهمی ماکس وبر الف(
 نظریه تضاد مارکس ب(
 نظریه پدیدارشناسی شوتز ج(

 نظریه مبادله هومنز د(

 های مرتبط ها نظریه پدیدارشناسی شوتز است؟از گزینه یککدامدر « راهطه هین ساخت و فرد» ـ 22
 ساخت مقدم بر فرد الف(
 فرد مقدم بر ساخت ب(
 توجه به کنش در برابر ساخت ج(
 تمرکز بر کنش متقابل فردی د(

 شود؟نظم اجتماعی چگونه تبیین می ،شناسی مردمیدر مکتب روش ـ 23
 شود.صورت عینی مطالعه میهنظم اجتماعی مبتنی بر قانون است و ب الف(
 گیرد و جنبه ذهنی دارد.نظم اجتماعی در هر وضعیت کنش متقابل صورت می ب(

 را یافت. های متقابل افراد آنست کشف شدنی و باید فارغ از کنشا اینظم پدیده ج(
 شود.ت انسانی تحمیل مینظم یک پدیده خارجی است که بر تعامال د(

 هاشد؟نظران زیر میاز صاحب یککدامهای از اندیشه« ها و مشتقاتهازمانده»مفهوم  ـ 20
 جفری الکساندر د( ویلفردو پارتو ج( پارسنز ب( آنتونی گیدنز الف(

 ست؟ا هومنز کدامنقطه تمایز نظریه مبادله پیتر هالو نسبت هه نظریه  ـ 25
 روش روانشناختی الف(
 تعمیم نظریه خرد به ساختار ب(
 تعمیم ساخت به خرد ج(
 ترکیب نظریه خرد و کالن د(
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 کیست؟ «گرایا شعایر گرامناسک»از نظر راهرت مرتون یک فرد  ـ 26
 کسی که هدف را پذیرفته و ابزارها را نه الف(
 را نپذیرفتهکسی که هدف و وسایل  ب(
 کسی که اهداف و وسایل را تغییر دهد ج(
 کسی که ابزارها را بپذیرد و اهداف را نه د(

 گیرد؟هه خود می« خصلت وسیله جویانه»در مدل تلفیقی الکساندر، کنش در چه قسمتی  ـ 27
 کنش مادی الف(
 کنش غیرعقالنی و عاطفی ب(
 کنش آرمانی ج(

 کنش ارادی د(

 گیرد؟از مفاهیم زیر در مکتب کنش متقاهل نمادی مورد هررسی، تبیین و هحث قرار می یککدام ـ 28
 هنجاریبی د( ناموزنی شناختی ج( زنیانگ ب( از خود بیگانگی الف(

 تاکید داشت؟های زیر از گزینه یککدامای خویش هر لویی اشتراوس در دیدگاه مبادله ـ 29
 نتایج و کارکرد مبادله الف(
 نیازهای اخالقی و انسجام گروهی ب(
 تامین نیازهای روانی مبادله ج(

 سودگرایی در مبادله د(

 های اجتماعی است رهنمون سازد؟می نظامئتواند ما را هه مفاهیمی که هیانگر پویش دااز نظر هومنز کدام اهزار می ـ 31
 مشاهدات مستقیم یا دست اول الف(
 اسناد موجود یا دردسترس ب(

 مصاحبه عمیق ج(
 همه موارد د(

 از نظر هومنز اعضای کدام مرتبه هماهنگی هیشتری ها دیگر اعضای گروه دارند؟ ـ 30
  اعضای مرتبه باال الف(

  اعضای مرتبه پایین ب(
  اعضای مرتبه متوسط ج(
 گروه اعضای خارج از د(

 دهد؟را در مرکز تجزیه و تحلیل خود قرار می« تسلط و تضاد»نظران نظریه مبادله مفاهیم از صاحب یککدام ـ 32
 ریچارد امرسون د( هارولد کلی ج( پیتر بالو ب( جان تیبو الف(

 شود؟م مکتب محسوب میهای کدااز اصول و ویژگی« شناسی چند هعدیجامعه»طرح  ـ 33
 کارکردگرایی ساختی الف(

 کارکردگرایی نو ب(
 شناسی مردمیروش ج(
 مکتب مبادله د(
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هر اندازه فرد در گذشته نزدیک، نوع خاصی از پاداش را هیشتر دریافته کرده هاشد، هه همان اندازه واحدهای هعدی » ـ 30

 مرهوط هه کدام قضیه هومنز است؟« خواهد داشت آن پاداش هرای وی ارزش کمتری در هر
  قضیه موفقیت الف(
  قضیه انگیزه ب(
  قضیه ارزش ج(

 اشباع –قضیه محرومیت  د(

 هاشد؟زیر میهای از گزینه یککدام« پیتریم سوروکین»های اجتماعی از نظر محرک دگرگونی ـ 35
 منطق درونی هر جامعه الف(
 عوامل بیرونی جامعهعناصر و  ب(

 عوامل و عناصر محیطی و جغرافیایی ج(
 تکنولوژی د(

 از مکاتب زیر است؟ یککدامواحد تحلیل « شخص کنشگر» ـ 36
 نظریه دورکیم د( نظریه بوردیو ج( نظریه ماکس وبر ب( نظریه تضاد الف(

 آمار و روش تحقیق

نفـری   51میانگین کیفیت زندگی قبل و هعد از یک مداخله پزشکی در هیماران سرطانی، در یک نمونه هرای مقایسه  ـ 37

( هه 12/1تا  3/05ها )مقدار هعد منهای مقدار قبل( هراهر ها )درصدی اختالف میانگین 95از این افراد، فاصله اطمینان 

 دست آمد. کدام گزینه زیر صحیح است؟
 است.مداخله موثر نبوده  الف(
 داری مشاهده شده است.بین کیفیت زندگی قبل و بعد مداخله اختالف معنی ب(

 توان تصمیمی گرفت.با این اطالعات نمی ج(
 مداخله باعث کاهش کیفیت زندگی شده است. د(

 است ها:هاشد در این صورت خطای معیار هراهر  25اگر حجم نمونه و واریانس آن هر دو هراهر ها  ـ 38
 5 د( 1 ج( 5/0 ب( 2/0 الف(

یاهـد؟  هرای هرآورد میانگین یک صفت در جامعه، تحت کدام حالت اندازه نمونه افزایش مـی  در محاسبه اندازه نمونه ـ 39

 )هه شرط ثاهت ماندن سایر موارد(
 واریانس کم شود. الف(
 توان آزمون کم شود. ب(

 ش یابد.داری افزایسطح معنی ج(
 سطح اطمینان افزایش یابد. د(

هاشـد احتمـال اینکـه از دو نفـر      %01و هرای آقایـان   %31ها ای هرای خانمها فرض اینکه شیوع افسردگی در جامعه ـ 01

 (.کننده هه یک مرکز ههداشت یک نفر افسرده هاشد چقدر است؟ )نسبت مرد و زن را هراهر فرض کنیدمراجعه
 /20 د( 11/0 ج( 22/0 ب( 15/0 ف(ال
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هرای انجام آزمون مقایسه میانگین کلسیم خون افراد قبل و هعد از یک مداخله دارویی، ها فرض نرمال هودن مقـادیر   ـ 00

 هاشد؟کلسیم خون، چه آزمونی مناسب می
 مستقل tآزمون  الف(
 آزمون ویلکاکسون ب(
 زوجی tآزمون  ج(

 واریانس یکطرفهتحلیل  د(

 21تعداد  ،سال از اهتال هه دیاهت آنها گذشته است 05نفری از هیماران دیاهتی که حداقل  011در یک نمونه تصادفی  ـ 02

هرای نسبت مبتالیان هه رتینوپاتی چقدر است؟  %95نفر هه عوارض رتینوپاتی مبتال شده هودند. فاصله اطمینان 

/
( Z )

0 9 7 5
2 

 (11/0و  22/0) الف(
 (12/0و  22/0) ب(
 (10/0و  20/0) ج(
 (11/0و  22/0) د(

هاشد. درصد تقریبی می 099و مجموع مجذور آنها هراهر  051ها هراهر داده آماری، مجموع داده 51در یک نمونه شامل  ـ 03

 ضریب تغییرات هراهر است ها:
 22 الف(
 10 ب(
 11 ج(

 00 د(

وردن فاصـله  آهاشد، حداقل نمونه الزم هرای هه دسـت   5و میزان دقت هرآورد  21اگر انحراف معیار صفتی در جامعه  ـ 00

درصد هرای میانگین جامعه چقدر است؟ 95اطمینان 
/

( Z )
0 9 7 5

2 

 2 الف(
 12 ب(
 151 ج(
 221 د(

، 0/1شود، ها در نظر گرفتن دقـت هـرآورد   حدس زده می 3/1هرای هرآورد شیوع هیماری که هراساس مطالعات مشاهه  ـ 05

ورد شیوع  هیمـاری در جامعـه چقـدر هایـد هاشـد؟      آدرصدی هرای هر 95حداقل حجم نمونه هرای یک هازه اطمینان 

/
( Z )

0 9 7 5
2  

 22 د( 22 ج( 122 ب( 22 الف(

ایم. اگر شکل توزیع جامعه نـامعلوم  گرفته 011ای تصادفی هه حجم نمونه 5و انحراف معیار  21ای ها میانگین از جامعه ـ 06

 ای( چه شکلی خواهد داشت؟)میانگین نمونه Xآنگاه توزیع تقریبی احتمال  ،هاشد
 کای دو الف(
 نرمال ب(

 استودنت t ج(
 یکنواخت د(
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 هراهر است ها: Pآزمایش مستقل هاشد، در این صورت خطای معیار  nنسبت موفقیت هرای  Pاگر  ـ 07

P الف( ( P )1  )ب n P ( P )1  )ج 
P ( P )

n

1
P د(   ( P )

n

1  

)هاشد، میـانگین  25هاشد و واریانس تعداد موارد موفقیت هراهر  5/1ای اگر احتمال موفقیت در آزمایش دو جمله ـ 08 ) 

)هاتعداد موفقیت و تعداد آزمایش n  ، کدام است؟(
, الف( n  5 0 5 0 
, ب( n  2 5 1 0 0  

, ج( n  2 5 5 0 
, د( n  5 0 1 0 0  

ای هاشند، نمونه 8و  06های هه ترتیب و واریانس های هراهر دو متغیر تصادفی نرمال ها میانگین Yو  Xفرض کنید  ـ 09

هه تصادف انتخاب شده است، توزیـع متغیـر    yهرای متغیر  06ای هه حجم و نمونه xاز جامعه هرای متغیر  32هه حجم 

zتصادفی  x y  کدام است؟ 
N الف( ( , )2 4  

N ب( ( , )2 2 4  
N ج( ( , )1  
N د( ( , )2 1  

در انجام آزمون مقایسه میانگین یک صفت در جامعه ها یک مقدار مشخص، آماره آزمون هراهر ها صفر شده است. در  ـ 51

 این صورت:
 همواره رد خواهد شد. Hفرض  الف(

 رد خواهد شد. 05/0در سطح خطای  Hفرض  ب(
 رد نخواهد شد. Hفرض  ج(
 رد خواهد شد. 1/0در سطح خطای  Hفرض  د(

کـه واحـد   هه دست آمد. درصـورتی  05/1هراهر یرسون ی هین قد و وزن افراد، ضریب همبستگی پهرای هررسی راهطه ـ 50

 متر تغییر کند، مقدار ضریب همبستگی چه اندازه خواهد شد؟گیری قد افراد از متر هه سانتیاندازه
 002/0 د( 225/0 ج( 25/0 ب( 00/0 الف(

)در یک توزیع نرمال ها میانگین و واریانس هراهر یک  ـ 52 , )   
2

1  ، تقریباً چند درصد مقادیر توزیع، منفی هستند؟1
 درصد 22 الف(
 درصد 11 ب(
 درصد 22 ج(
 درصد 11 د(

محاسبه شده است. اگر  (CV)گیری شده و ضریب تغییرات تایی وزن افراد هر حسب کیلوگرم اندازه nدر یک نمونه  ـ 53

 کند؟مقادیر وزن افراد هر حسب گرم محاسبه شود، ضریب تغییرات چگونه تغییر می
 هزار برابر الف(
 تقسیم بر هزار ب(
 بر مجذور هزار تقسیم ج(
 کندتغییر نمی د(
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انحراف معیار سه هراهر شود، حجم نمونه هایـد  درصدی هرای میانگین جامعه نرمال اگر  95در هرآورد فاصله اطمینان  ـ 50

 چه تغییری کند تا طول فاصله اطمینان ثاهت هماند؟
 یک سوم الف(
 نه برابر ب(
 سه برابر ج(

 یک نهم د(

 کنند؟های کیفی هه محققان در شناخت ههتر موضوعات ناشناخته کمک میچگونه داده ـ 55
 دنها، را بهتر درک کنی وقوع پدیدهد تا چگونگنکنکمک میآنها های کیفی به داده الف(
 دنافتمی بار اتفاق ها هر چند وقت یکد پدیدهند تا درک کننکنا کمک میآنهکیفی به  هایداده ب(
 دنها را بشناسد تا علل وقوع پدیدهنکنا کمک میآنههای کیفی به داده ج(
 همه موارد د(

ققی هر آن است تا تجرهه مراقبان، در زمینه مراقبت از افراد مبتال هه کرونا را هشناسد. هرای رسیدن هه پاسخ این مح ـ 56

 ؟استکننده در مطالعه نیاز سوال هه چند نفر شرکت
 نفر 20حداقل  الف(
 نفر 50حداقل  ب(
 به تعداد مساوی افراد از هر دو جنس ج(
 هیچ کدام د(

هـای  چگونه نژاد هر میزان تشخیص آزار در کودکان تحت مراقبت خانواده»از: ند ال تحقیق عبارتودر یک مطالعه س ـ 57

 کدام است؟شود میروشی که هرای این مطالعه پیشنهاد  «گذارد؟دارای سرپرست معتاد تأثیر می
 کمی مقطعی الف(
 ایکمی علی مقایسه ب(
 ئوری()گراندد ت دارکیفی نظریه پایه ج(

 کیفی پدیدارشناسی )فنومنولوژی( د(

از  یـک کـدام محققی هر آن است تا هرای پاسخ هه سوال تحقیق خود از رویکرد کیفی استفاده کند. ایـن محقـق هـا     ـ 58

 اش مواجه خواهد شد؟های زیر در مطالعهمحدودیت
 پذیری بیرونیتعمیم الف(
 پذیری درونیتعمیم ب(
 پایایی ج(

 سوگیری د(

هـای  جستجو یا کاوش منظم، آزمایشی و انتقادی هه منظور آزمـون فرضـیه  »تعریف کرلینگر از تحقیق چنین است:  ـ 59

 تر است؟این تعریف هرای کدام نوع تحقیق مناسب «ها.پیشنهادی در مورد رواهط میان پدیده
 ییاستقرا د( ایمشاهده ج( تحلیلی ب( توصیفی الف(

هـایش را تضـعیف   مصرف حشیش توان فـرد هـرای کنتـرل تکانـه    »خود را چنین هیان کرده است:  همحققی فرضی ـ 61

 این چه نوع فرضیه است؟« .کندمی
 اقتباسی هفرضی د( اصیل هفرضی ج( بدیل هفرضی ب( آماری هفرضی الف(
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ای آموزان دهیرستانی شهر انتخاب شدند و ها پرسشـنامه آموز دهیرستانی هه طور تصادفی از کل دانشتعدادی دانش ـ 60

گرفتند، میانگین نگرش هه مواد در آنهـا  نمره می 5تا  0ها از گزینة لیکرتی داشت و گزینه 5سوالی که هر سوال  31

57.20 (CI95%: 52.85-60.04) ه نام دارد؟هه دست آمد. این عدد چ 
 فراسنجه یا پارامتر د( انحراف معیار ج( آماره ب( آمار الف(

 در سوال هاال چیست؟ CI95%: 52.85-60.04منظور از عبارت   ـ 62
 درصد است. 05د، مزبور باش هها نیز در فاصلکه میانگین نگرش در آن نمونههای دیگری از جمعیت دیگری بگیریم، احتمال آناگر نمونه الف(

 درصد است. 05مزبور باشد،  هها نیز در فاصلکه میانگین نگرش در آن نمونههای دیگری از همان جمعیت بگیریم، احتمال آناگر نمونه ب(
 درصد است. 05مزبور قرار گیرد،  هکه میانگین نگرش در آنها مجددا در فاصلاگر مجددا از آن نمونه سوال کنیم، احتمال آن ج(
 است. درصد 5احتمال منفی کاذب در مطالعة باال  (د

 (ههترین جواب را انتخاب کنید.)منظور از اخذ رضایت آگاهانه در انجام یک تحقیق چیست؟  ـ 63
 خواهید.کنندگان در مطالعه خود را معرفی کنید و بگویید در جریان مطالعه چه چیزی از آنها میبه مشارکت الف(
 خواهید انجام دهید مطلع کنید.ای که میکمیته اخالق را از مطالعه ب(

کنندگان در مطالعه به وضوح توضیح دهید که تحقیق در باره چه مواردی استت و درگیتر شتدن آنهتا در ایتن به شرکت ج(
 زمینه به چه معنا است.

 ها مطلع کنید.کنندگان در مطالعه را در پایان تحقیق از یافتهشرکت د(

 هاشد؟می صحیح (Experimental Model)از عبارات زیر در مورد الگوهای آزمایشی  یککدام ـ 60
 توصیفی هستند.های تر از هدفتبیینی مناسبهای الگوهای آزمایشی برای هدف الف(

 تبیینی هستند.های تر از هدفتوصیفی مناسبهای الگوهای آزمایشی برای هدف ب(
 توصیفی هستند.های تر از هدفاکتشافی مناسبهای الگوهای آزمایشی برای هدف ج(
 تبیینی هستند.های تر از هدفاستقرایی مناسبهای الگوهای آزمایشی برای هدف د(

شـرایط کـاری   هه این نتیجه رسید هر قـدر  ای محققی جهت هررسی عوامل موثر هر افزایش مقدار تولید در کارخانه ـ 65

یاهد. هازهینی نتایج تحقیق نشان داد که رفت و آمد و توجـه محقـق هـه کارکنـان     می ههتر شود مقدار تولید افزایش

 دهد.می هیش از ههبود شرایط کاری هر مقدار تولید اثر داشته است. این پدیده ..... را نشان
 ت آماریاثر بازگش د( اثر پالسبو ج( اثر برکسونی ب( اثر هاتورن الف(

 «های اقلیمی مختلف ایـران ها میزان مرگ و میر در طول زمان در پهنهراهطه هین تغییر اقلیم تعیین »هدف تحقیقی  ـ 66

 هاشد. در این مطالعه ازچه طرحی استفاده شده است؟می
 (Quasi Experimental Design) یطرح شبه تجرب الف(
 (Time Series Design)طرح سری زمانی  ب(
 (Trend Design)طرح روند  ج(

 (Cohort Design)طرح همگروهی  د(

شهر تهران انجام شده های خانمانخانمانی در هیامل اقتصادی اجتماعی مرتبط ها هیدر تحقیقی که جهت هررسی عو ـ 67

 هاشد؟می ترگیری زیر مناسبنمونههای از روش یککداماست، 
 ایگیری طبقهروش نمونه ف(ال

 ایگیری خوشهروش نمونه ب(
 گیری در دسترسروش نمونه ج(

 گیری گلوله برفیروش نمونه د(
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زیـر جهـت   های از روش یککدامخواهد اهزاری جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی سالمندان هسازد. می محققی ـ 68

 د؟شومی هررسی روایی سازه پرسشنامه پیشنهاد
 (Test-retest Method) آزمون مجدد  - روش آزمون الف(
 (Split-half Method)روش دو نیمه کردن  ب(
 (Item Analysis)  ها روش تحلیل گویه ج(

  (Factor Analysis) روش تحلیل عاملی د(

نهـاد حمایـت از حقـو     کننده هه مرکز مردمهررسی وضعیت سالمت اجتماعی کودکان کار مراجعه»پژوهشی جهت  ـ 69

 انجام شده است. واحد تحلیل در این مطالعه چیست؟« کودکان شهر تهران
 کودکان الف(
 کودکان کار ب(
 سالمت اجتماعی ج(

 مرکز مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان د(

 تر است؟از عبارات زیر در مورد متغیر صحیح یککدام ـ 71
 باشد.می الجمع بودن دو شرط الزم برای متغیرفراگیر بودن و مانعه لف(ا

 باشد.می الجمع بودن دو شرط کافی برای متغیرفراگیر بودن و مانعه ب(
 باشد.می الجمع بودن شرط کافی برای متغیرفراگیر بودن شرط الزم و مانعه ج(
 باشد.می برای متغیر الجمع بودن شرط الزمفراگیر بودن شرط کافی و مانعه د(

توانـد  می هررسی نماید. این تحقیق یمختلف هر روی افراد نمونه خاصهای خواهد مشاهداتش را در زمانمی محققی ـ 70

 ... هاشد..........نوعی مطالعه 
 (Cohort Study)همسال های مطالعه گروه -طولی  الف(
 (Panel Study)مطالعه میزگردی  -طولی  ب(
 (Cohort Study)همسال های مطالعه گروه -مقطعی  ج(

 (Panel Study)مطالعه میزگردی  -مقطعی  د(

 از انواع مطالعات زیر استفاده از گروه گواه الزم است؟ یککدامدر  ـ 72
 )گراندد تئوری( دارنظریه پایهمطالعه  الف(
 مطالعه تحلیل محتوا ب(
 مقطعیمطالعه  ج(
 مطالعه آزمایشی د(

 سازمان و مدیریت

 :ها هر پایه این دو اصل هنا شده استپذیری شرکتدیدگاه کارنگی در راهطه ها مسئولیت ـ 73
 خیرخواهی و قیمومیت الف(

 پایداری و حقوق معنوی ب(

 مالکیت معنوی و اصول اخالقی ج(

 سرپرستی و اصول اخالقی د(
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 دهد.آینده خاصی را مورد توجه قرار می ،گیری است که مدیر هرای سازمانای از تصمیم.............. نوع ویژه ـ 70
 ریزیبرنامه د( رهبری ج( نگریآینده ب( دهیسازمان الف(

 ؟نیستژاپنی های سازمانهای از اصول زیر از ویژگی یککدام ـ 75
 گیری مشترک تصمیم الف(

 مشترکهای مسئولیت ب(

 مسیرهای شغلی تخصصی ج(

 ارتقاء تدریجی کارمندان د(

 داد فرد هه شغل و پاداش حاصل از شغل چه نام دارد؟نسبت هین هرون ـ 76 
 دستمزد د( حقوق ج( انصاف ب( عدالت الف(

 پذیری است.هایی مانند تفکیک افقی زیاد، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطافاین نوع ساختار دارای ویژگی ـ 77
  بوروکراسی ماشینی الف(
  ایبوروکراسی حرفه ب(
  ایبوروکراسی شعبه ج(
 ادهوکراسی د(

 نماید و ساختارش را حفظ کند.تواند خود را تجدید قوا دارد لذا می......... ........... آنتروپی .. یک سیستم ـ 78
 منفی - بسته د( مثبت - بسته ج( منفی - باز ب( مثبت - باز الف(

 ؟شوندنمیگرایی صنعتی محسوب اندیشمندان مکتب انسان ءجز یککدام ـ 79
  رنسیس لیکرت الف(
  کریس آرجریس ب(
  وارن بنیس ج(
 ماکس وبر د(

 عنوان یک نگرش تازه در مدیریت تغییر داشته است؟کدام اندیشمند هیشترین تاثیر را در پیدایش ههبود سازمان هه ـ 81
 کرت لوین الف(
 جان گاردنر ب(
 رنسیس لیکرت ج(
 پیتر دراکر د(

 ؟نیستکدام گزینه در مورد مکتب مدیریت علمی صحیح  ـ 80
 فاقد بصیرت جامعه شناختی است.یک مدل مکانیکی بوده و  الف(

 کند.ی برای انگیزش کارکنان ارائه نمیبخشحل رضایتراه ب(

 دهد.ریزی سیستماتیک اهمیت نمیبرنامهبه موضوع  ج(

 دهد.بخشی برای بازدهی کارکنان ارائه نمیراه حل رضایت د(

 ؟شودنمیاز نظر فرنیس، عدم تمرکز سیاسی شامل کدام گزینه  ـ 82
 گذاریعدم تمرکز قانون الف(

 دموکراسی صنعتی ب(

 ایمنطقه - ریزی اقتصادیبرنامه ج(

 اشتراک مساعی مردم د(
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 ؟شودریزی تاکتیکی در چه سطحی از سازمان هیشتر انجام میهرنامه ـ 83
 در همه سطوح د( سطوح پائینی ج( سطوح میانی ب( سطوح باال الف(

، اشاره هه کدام الگوی شخصـیتی  «این افراد دارای روح همکاری، قاهل اعتماد، مطمئن و از نظر فطرت خوب هستند» ـ 80

 ؟دارد
 گرابرون د( با ثبات ج( با وجدان ب( سازشکار الف(

 اقتصاد خرد و کالن

  کدام گروه است و چه اثری دارد؟ هنگام وضع سیاست کف قیمت توسط دولت، هدف حمایت از ـ 85
 ایجاد مازاد عرضهت  کنندهمصرف الف(

 ایجاد مازاد عرضهه ت تولیدکنند ب(
 ایجاد مازاد تقاضات  کنندهمصرف ج(
 ایجاد مازاد تقاضات  تولیدکننده د(

 درصد شود، کشش عرضه چقدر است؟ 0دی در قیمت کاال موجب افزایش عرضه هه میزان درص 01اگر افزایش  ـ 86
 4 د( 25 ج( 0.4 ب( 2.5 الف(

 قانون هازدهی نزولی چه موقع مطرح است؟ ـ 87
 .بازدهی متوسط شروع به کاهش کند الف(
 .بازدهی نهایی شروع به کاهش کند ب(
 .کندبازدهی کل شروع به کاهش  ج(

 .بازدهی کل منفی شود د(

نها در ههترین فعالیت دیگـر از دسـت   آکارگیری هها در یک فعالیت و عدم هدرآمدی که فرد در اثر استفاده از نهاده ـ 88

 چه نام دارد؟ ،دهدمی
  هزینه ضمنی الف(
  هزینه ثابت ب(
  رفاه گمشده ج(
 هزینه متغیر د(

 شوند؟دهی چه نامیده میای قاهل مالیاتهها و ثروتمدها، داراییآمجموعه منافع، در ـ 89
 ظرفیت مالیاتی الف(

 پایه مالیاتی ب(
 برخورد مالیاتی ج(
 شمول مالیاتی د(

 نامند؟چه می ،کننداز نهادهای اقتصادی که هدف معینی را دنبال میای مجموعه ـ 91
  دولت الف(

  بخش خصوصی ب(
  نظام اقتصادی ج(

 وزارت اقتصاد د(
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 کاالی پست چه نوع کاالیی است؟ ـ 90
 .دنخرن کمتر میآکننده از ش قیمت مصرفبا افزای الف(
 .دنخرن کمتر میآکننده از ش قیمت مصرفبا کاه ب(
 .دنخرن کمتر میآکننده از مد مصرفآدر با افزایش ج(
 .دنخرن بیشتر میآکننده از مد مصرفآدربا افزایش  د(

 در مورد رشد و توسعه اقتصادی صحیح است؟ یککدام ـ 92
 .توسعه فرایندی ناگهانی و جهشی است الف(
 .برای رسیدن به توسعه نیازی به رشد نیست ب(
  .توسعه جنبه کیفی و رشد جنبه کمّی دارد ج(
  .تواند توسعه ایجاد کندمیرشد به تنهایی  د(

 شود؟وارد می (GNP)آلودگی هوا چگونه در محاسبه تولید ناخالص ملی  ـ 93
 .شوندکم می GNPلودگی از آهای پاکسازی محیط از هزینه الف(
 .شونداضافه می GNPلودگی به آهای پاکسازی محیط از هزینه ب(
 .شوندکم می GNPعوارض نامطلوب آلودگی از  ج(
 .شودوارد نمیاصال در آن  د(

 در الگوی دو هخشی تولید و درآمد ملی کدام عوامل اقتصادی وجود دارند؟ ـ 90
 بخش خارجی ت دولت الف(
 خانوارها ت دولت ب(
 هادولت ت بنگاه ج(
 هاها ت بنگاهخانوار د(

 شود؟چگونه محاسبه می (GNP)شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی  ـ 95
 واقعی GNP اسمی تقسیم بر GNP الف(

 اسمی GNPواقعی تقسیم بر  GNP ب(
 اسمی GNP واقعی ضربدر GNP ج(
 اسمی GNPواقعی منهای  GNP د(

 شود چه نوع هیکاری مطرح است؟هیکار میتر مناسبزمانی که فرد هه دلیل تغییر شغل و هه دست آوردن شغل  ـ 96
  بیکاری کاذب د(  بیکاری طبیعی ج(  بیکاری ادواری ب(  بیکاری فنی الف( 

 تأمین و رفاه اجتماعی

 گیری دولت رفاه  کمک کردند؟های زیر هه شکلاز ایدئولوژی یککدام ـ 97
  لیبرالیسم الف(
  مارکسیسم ب(
  فمینیسم ج(

 طرفداران محیط زیست د(

 کنند.را ها ارائه متوسطی از خدمات رفاهی تبلیغ می (Managed Capitalism)داری مدهرانه ......... سرمایه... ـ 98
 های جدیدچپ د( های کالسیکچپ ج( روهامیانه ب( های کالسیکراست الف(
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 آیند.  پردازان اصلی این مکتب هه شمار میآنورین هون و رامسی مک دونالد از نظریه ـ 99
 لیبرالیسم اجتماعی د( راه سوم ج( سوسیال دموکراسی ب( کاریمحافظه الف(

 :فایده گرایی و مطلوهیت دارای سه جنبه زیر است ـ 011
 تملکمطلوبیت مکانی، مطلوبیت زمانی، مطلوبیت  الف(

 مطلوبیت مکانی، مطلوبیت زمانی، مطلوبیت مصرف ب(

 مطلوبیت مکانی، مطلوبیت تملک، مطلوبیت ارزش ج(

 مطلوبیت زمانی، مطلوبیت تملک، مطلوبیت ارزش د(

 ؟شوندنمیموانع هزرگ هازسازی کشور هریتانیا محسوب  ءهای زیر جزاز گزینه یککداماز نظر هوریج،  ـ 010
 نابرابری د( بیکاری ج( سوادیجهل و بی ب( بیماری الف(

 تواند ها ......... خود، میزان هیکاری را کاهش دهد.جان مینارد کینز معتقد هود که در مواقع هیکاری زیاد، دولت می ـ 012
 یهاافزایش هزینه الف(

 یهاکاهش هزینه ب(

 افزایش تولید ج(

 کاهش تولید د(

 دهند.از نظر هایک، در این نوع نظم افراد جامعه هدون نیاز هه فرمان و اطاعت، هعضی قواعد رفتاری را مد نظر قرار می ـ 013
 نظم انتزاعی د( نظم عام ج( نظم انضمامی ب( کاتاالکسی الف(

 ... است............ سن، رفاه اجتماعی معطوف ههاز نظر آمارتیا ـ 010
 انصاف د( عدالت ج( آزادی ب( برابری الف(

 کند.گیری رفاه یاد می..... هه عنوان متغیر اصلی در شکل.......... اسپینگ اندرسون از عامل ـ 015
 پذیری شهروندانمسئولیت الف(

 مالکیت اشتراکی ب(

 خودیاری ج(

 تحرک طبقات د(

از نظر تیتموس، این مدل رفاهی تنها زمانی که خانواده یا هخش خصوصی نتواند نیازهای رفاهی را هـرآورده سـازد،    ـ 016

 شود.وارد عمل می
  مدل دستاورد صنعتی الف(

  مدل توزیع مجدد ب(
  روزیمدل شبانه ج(
 مدل نهادی د(

 . ...........های نجات یافته آنهایی هستند که از نظر کروپوتکین، گونه ـ 017
 های دیگر را نابود کردندگونه الف(

 های دیگر مسلط شدندبر گونه ب(

 با یکدیگر متحد شدند ج(

 همه موارد د(
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یاسـت اجتمـاعی دارنـد و در حقیقـت     ها نقش اساسی در ایجاد و توسعه سطرفداران این نظریه معتقدند که دولت ـ 018

 کند.داران عمل میدولت هه نمایندگی از عالیق سرمایه
 نظریه اشاعه الف(

 های ذینفعنظریه گروه ب(

 نظریه کارکردگرایی ج(

 نظریه مارکسیستی د(

 شناسی اجتماعیروان

 است؟های محوری علم روانشناسی اجتماعی کدام گزینه از ارزش ـ 019
  سعة صدر الف(
  پیروی از عقل سلیم ب(
  گیریسخت ج(
 گیریآسان د(

، هعد از توجه هه موقعیت و تفسیر موقعیت،  کدام ترتیـب  (Prosocial)دوستانه در مورد مراحل منجر هه عمل جامعه ـ 001

 درست است؟
 مداخلهارزیابی توانایی اقدام، قبول مسئولیت، تصمیم به  الف(
 ارزیابی توانایی اقدام، تصمیم به مداخله، قبول مسئولیت ب(
 قبول مسئولیت، ارزیابی توانایی اقدام، تصمیم به مداخله ج(
 قبول مسئولیت، تصمیم به مداخله، ارزیابی توانایی اقدام د(

دوسـتانه  از مراحل منجر هه عمل جامعه یککدامر ناظران قتل کیتی جنوویس ه هتبیین دارلی و التانه از عدم مداخل ـ 000

 مبتنی هود؟
  توجه به موقعیت الف(
  تفسیر موقعیت ب(

  ارزیابی توانایی اقدام ج(
 قبول مسئولیت د(

 احتمال کمک کردن در کدام موقعیت زیر هیشتر است؟ ـ 002
 .خواهنده جذاب استوقتی کمک الف(
 .مردی معتاد در کنار سرنگی آلوده به خون استخواهنده وقتی کمک ب(
 .کننده پرخاشگر استوقتی کمک ج(
 .کننده جذاب استوقتی کمک د(

 جملة زیر را کامل کنید: ـ 003

 است.. ...........تر از . مطلوب.......دریافت کمک از .... 
  غریبهت ت دوس الف(
  دوستت غریبه  ب(
  زنت مرد  ج(
 مردت زن  د(
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مـتهم هـه    هدهد، و رفتار شکنجشود و او را هل میحریف عصبانی می هرفتار هازیکن فوتبالی که از هازی ناجوانمردان ـ 000

 تجاوز هرای گرفتن اعتراف از او هه ترتیب چه نام دارد؟
 پرخاشگری نامشروع –پرخاشگری مشروع  الف(
 پرخاشگری مشروع –پرخاشگری نامشروع  ب(
 ایپرخاشگری وسیله –پرخاشگری خصمانه  ج(

 پرخاشگری خصمانه –ای پرخاشگری وسیله د(

 تماشای هوکس و شرکت در مساهقات هوکس، هر یک چه اثری هر پرخاشگری دارند؟ ـ 005
 تماشای بوکس اثر کاهنده و شرکت در مسابقات بوکس اثر افزاینده دارد. الف(

 تماشای بوکس اثر افزاینده و شرکت در مسابقات بوکس اثر کاهنده دارد. (ب
 هر دو اثر کاهنده دارند. ج(
 هر دو اثر افزاینده دارند. د(

 این جمله را کامل کنید: ـ 006

 شود.تحریک ..... موجب .... پرخاشگری و مهار آن موجب ..... پرخاشگری می 
 کاهش –افزایش  –هیپوتاالموس  الف(
 افزایش –کاهش  –هیپوتاالموس  ب(
 کاهش –افزایش  –بادامه  ج(
 افزایش –کاهش  –بادامه  د(

 این جمله را کامل کنید:  ـ 007

 شود.پرخاشگری، ..... هیش از ..... موجب ناآرامیهای اجتماعی می -طبق نظریة ناکامی 
 نابرابری –فقر  الف(
 فقر –نابرابری  ب(
 نابرابری زن و مرد –نابرابری درآمدی  ج(

 نابرابری درآمدی –نابرابری زن و مرد  د(

 خشونت در کدام موقعیت زیر هیشتر است؟ ـ 008
  فردی هحمل الف(
  جمعیدسته هحمل ب(
  فردی با نقاب هحمل ج(
 جمعی با نقابدسته هحمل د(

هیجان در یکی از اقوام کشور است  هعقل و غلب هیه معتقد هه ضعیف هودن قویقضا هاستخدام قضات هرای قومسئول  ـ 009

 و هر اساس این اعتقاد افراد آن قوم را هرای شغل قضاوت استخدام نکند، این هاور او چه نام دارد؟
 تحقیر د( تبعیض ج( قالب فکری ب( قالب رفتاری الف(

خواهد که از شخصی کـه در اتـا  دیگـری قـرار     کنندگان تحقیق میدر تحقیقی در مورد حافظه، محققی از شرکت ـ 021

ازات هـه  ای شوک هرقی مختصری هه عنوان مجهایی هپرسد و در صورت جواب نادرست، ها فشردن دکمهدارد، سوال

 سازی موقعیت پژوهش چه نام دارد؟عیاو وارد کند. این نوع واق
  گرایی تجربیواقع د( گرایی ظاهریواقع ج( گرایی آزمایشیواقع ب( گرایی پژوهشیاقعو 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 
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 
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