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 یعموم یزیکف

اسـ.  در هـه    =4xUکند و انرژی پتانسیل آن به صورت مینوسان  xحول مبدا محور  Aبا دامنه  mای به جرم ذره ـ 0

 ضریبی ثاب. اس.( جنبشی آن اس.؟ )از مبدا، انرژی پتانسیل ذره یک سوم انرژی ای فاصله

 الف(
𝐴

√2
 ب( 

𝐴

√3
 ج( 

𝐴

2
 د( 

𝐴

3
 

 با ریسمان بدون جرمی، به هم وصل اند و بر روی سطح بدون اصطکاکی به طور یکنواخ. شـتا   2mو  1mهای جرم ـ 2

 برابر اس. با: T1(T/2(ها گیرند  نسب. کشش ریسمانمی

 الف(
𝑚1

𝑚2
 ب( 

𝑚2

𝑚1
 ج( 

𝑚1+𝑚2

𝑚2
 د( 

𝑚1

𝑚1+𝑚2
 

 01آوریم  اگر زاویه مرکزی ایـ  کمـان   میشکل درای را به صورت کمانی دایره و هگالی خطی  mبه جرم ای میله ـ 3

 متر(برحسب سانتی) های زیر اس.؟از گزینه یککدامفرض شود، مرکز جرم میله  cm01باشد و شعاع میله، 

 الف(
30

𝜋
 ب( 

10

𝜋
 ج( 

3

𝜋
 د( 

1

𝜋
 

کنـد  گشـتاور   مـی  تولیـد  w 001 5/7دور در دقیقه توانی مساوی  081موتور اتومبیلی هنگام دور زدن با سرع.  ـ 0

 اس.؟ N.mنیروی تولید شده هند 
 891 د( 891 ج( 891 ب( 891 الف(

پر شده اس.  اگر نیمی از خازن را مطـاب    )r1(1=از هوا  0Vفضای میان یک خازن صفحه موازی متصل به پتانسیل  ـ 5

 شود؟می پر کنیم میدان در ناحیه هوا هند برابر )r2 (3=شکل زیر از ماده عایقی با ضریب گذردهی 

 
 

 الف(
1

2
 ب( 

2

3
 ج( 

3

2
 2 د( 

درصـد مقـدار    01( به R=1, L=1H) LRیک مدار  کشد تا اختالف پتانسیل دو سر مقاوم. درمی هند ثانیه طول ـ 0

 اولیه برسد؟
 2.3 د( 0.1 ج( 0.23 ب( 1.3 الف(

𝐜𝐨𝐬 پتانسیل الکتریکی یک کره رسـانا در میـدان الکتریکـی یکنواخـ. از رابطـه      ـ 7 𝜽 (r,)= −𝑬𝟎𝒓 [𝟏 − (
𝒂

𝒓
)

𝟑

] 

 آید   هگالی بار سطحی کره برابر اس. با:می دس.هب

𝜀0𝐸0 الف( sin 𝜃  

𝜀0𝐸0 ب( cos 𝜃 

2𝜀0𝐸0 ج( sin 𝜃 

𝜀0𝐸0 3 د( 𝑐𝑜𝑠 𝜃 
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 هند ژول اس.؟ 1Cباشد، انرژی ذخیره شده در خازن  F=50 2=C1Cدر شکل زیر  ـ 8

 
  9 81-5 د( 5/8 81-5 ج(  6/8 81-8 ب(  1/8 81-8 الف(

گذرد و تح. تاثیر شدت میدان می )از باال به پایی ( Iدر آزمایش اثر هال از یک نوار مسی همانند شکل زیر جریان  ـ 9

B باشد رابطه بی  پتانسیل نقاط می که از خارج به طرف داخل صفحهx  وy هگونه اس.؟ 

 
 x<<VyV د( x=VyV ج( x>VyV ب( x<VyV الف(

که بر صفحه حلقه عمود اسـ.، قـرار    B ،T 8/1در میدان مغناطیسی یکنواخ.  r ،m 0/1یک حلقه سیمی به شعاع  ـ 01

m.s =0.8-1دارد  شعاع حلقه با آهنگ 
𝒅𝒓

𝒅𝒕
 در حلقه هند ول. اس.؟ یابد  نیروی محرکه القایی می کاهش  

 8/8 د( /8 ج( 8/1 ب( 1/1 الف(

اهم به دو سر یک باتری با مقاوم. ناهیز متصل اس.  بعد از نیم ثانیـه   0خودالقایی با ضریب سلف هانری و مقاوم.  ـ 00

 e)-1(0.35=شود؟ می شدت جریان خودالقا هند آمپر
 8/1 د( 7/8 ج( 7/1 ب( 8/8 الف(

تابد  در طـول ایـ    می 0/0به شکل گوه و با ضریب شکس. ای بر تیغهطور عمودی هنانومتر ب 711 جنوری با طول مو ـ 02

 شود  اختالف ضخام. دو انتهای الیه هند میکرومتر اس.؟می نوار تاریک تشکیل 8نوار روش  و  9الیه 
 86 د( 1 ج( 8 ب( 8 الف(

پوشیده شده اسـ.    38/0ه ضریب شکس. ب 2MgFبرای کاهش بازتابش از سطح شیشه، یک عدسی از فیلم نازک  ـ 03

 نانومتر هقدر اس.؟ 551ضخام. الزم برای به حداقل رساندن بازتابش در طول موج 
 85 د( 81 ج( 51 ب( 811 الف(

 25متر عبـور کـرده و روی پـرده بـه فاصـله      میلی 0/1آنگستروم از دو شکاف به فاصله  5011نور سبز با طول موج  ـ 00

 متر اس.؟کند  فاصله دو ماکزیمم متوالی هند میلیمی متر نقش تداخلی ایجادسانتی
 85/1 د( 7/1 ج( 1/8 ب( 8/8 الف(
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شود  اگر شعاع انحنـای  می در شکل زیر یک عدسی آکرومات و نازک با ضخام. بسیار کم )قابل هشم پوشی( دیده ـ 05

و ضریب شکس. عدسـی   nکه ضریب شکس. عدسی محد  باشد، درصورتی Rتمام سطوح آن مساوی و هر کدام 

 باشد  فاصله کانونی آن برابر اس. با: 'n مقعر

 
 الف(

𝑅

(𝑛−𝑛′)
 ب( 

𝑅

2(𝑛−𝑛′)
 ج( 

𝑅

2(𝑛+𝑛′)
 د( 

𝑅
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رسـند، درصـورتی   مـی  حرک. کرده و به هم L2و  L1که از دو مسیر متفاوت  تداخل دو موج صوتی با طول موج  ـ 00

 کامال سازنده اس. که:

 الف(
∆L

λ
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4
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4
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 ب( 

∆L

λ
=

1

2
.

3

2
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2
L∆ ج( 

λ
= 0.

1

2
. 1.

3

2
𝐿∆ د( 

𝜆
= 0.1.2  

 شوند  فرکانس یا بسامد موج زنش یا ضربه ایجاد شده برابـر می منتشر 2fو  1fهای نزدیک به هم دو موج با فرکانس ـ 07

 اس. با:

𝑓1 الف( − 𝑓2  )ب 𝑓1 + 𝑓2    )ج 
𝑓1−𝑓2

2
 د( 

𝑓1+𝑓2

2
 

 رابطه تندی صوت عبارت اس. از ـ 08

 B مدول کپه ای-  هگالی محیط- V حجم محیط- P فشار محیط- u سرع. یا تندی صوت 

𝑢 الف( = √
𝐵

𝑉
𝑢 ب(  = √

𝐵


𝑢 ج(  = √

𝐵

𝑃
𝑢 د(  = √

𝑃

𝑉
 

 (R= 8.31 J/mol˚K)هند ژول اس.؟  K273˚انرژی داخلی یک مول گاز کامل تک اتمی در دمای  ـ 09
 88/8 × 881 د( 88/8 × 881 ج( 8/8 × 881 ب( 8/8 × 881 الف(

 متـراکم  3m 8/0بـه حجـم    3m 3از حجـم   2N/m 25اس.، در فشار ثاب.  K311یک گاز کامل که دمای اولیه آن  ـ 21

 شود  دمای نهایی گاز هند درجه کلوی  اس.؟می
 811 د( 871 ج( 861 ب( 511 الف(

به  K311˚که حجم آن ثاب. نگه داشته شده باشد، بطور برگش. پذیر از دمای یک مول گاز کامل تک اتمی، درحالی ـ 20

˚K011 شود  تغییر آنتروپی گاز هند می افزایش دادهJ/˚K ( اس.؟Cv = 3R/2  وR=8.31 J/mol˚K می)باشد 
 59/8 د( 89/8 ج( 91/5 ب( 89/8 الف(

 C20˚قرار دارند و گاز فشرده شده در هگالنـده در دمـای    -C03˚های دمای پایی  در در یک یخچال واقعی، پیچه ـ 22

 ال از لحاظ نظری تقریبا هقدر اس.؟چاس.  ضریب عملکرد ای  یخ
 67/7 د( 18/8 ج( 8 ب( 67/6 الف(
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 ریاضی عمومی

5اگر  ـ 23 3 5
4 2x xy y  ،های زیر حاصل از گزینه یککدام باشدd y

d x
 ؟اس. 

 الف(
3 2

2

5 2

1 2

x y

x y
 ب( 

4

4 2

4

3 5

x

y x y
  ج( 

4 3

4 2

5 4

5 1 2





x y

y x y
 د(  

4 4

2

4

5 2
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    ؟اس.گزینه صحیح  در معادله دیفرانسیل زیر، کدام ـ 20
+xy = 0 2y’’’ + xy” + 2y (y’) 

 ، غیرخطی ، هموژن 8، درجه  8رتبه  الف(
 ، خطی ، هموژن 8، درجه  8رتبه  ب(
 ، خطی ، هموژن 8، درجه  8رتبه  ج(
 ، خطی ، هموژن 8، درجه 8رتبه  د(

 کدام اس.؟  c2xy=های م بر دسته منحنیئمعادله مسیرهای قا ـ 25
 x=c2y د( c22x-2y= ج( c22y-2x= ب( c2xy= الف(

 کدام اس.؟  2y’=2(6x+3y) -2جوا  عمومی معادله دیفرانسیل  ـ 20
 6x)=1-(6x+3y)(c د( c-= 6x2(6x+3y) ج26x)-6x+3y=(c ) ب( 2x- 6xy= ce الف(

 ؟کندمی یک تابع را معرفی زیر کدام تساوی ـ 27

x الف( y 
2 2

y ب( 1 x 
2

x ج( 1 y
 

2 2

1
4 2

y د(  x  
2

1 

𝒙𝟓−𝟏حد کسر     ـ 28

𝒙−𝟏
𝐱برای   →  کدام اس.؟ 𝟎

 8 د( 8 ج( 5 ب( صفر الف(

4x  +  9    - 2نمودار تابع  ـ 29
f(x )  =  3x به طول ای در نقطهx=1  کدام وضعی. را دارد؟ 

 ای عادی استنقطه د( نقطه عطف ج( مینیمم نسبی ب( ماکزیمم نسبی الف(

حد تابع  ـ 31
20

1 1 ( )
2

lim


  

x

xx

x
 به سم. صفر میل نماید را محاسبه نمایید  xهنگامی که  

 ج( 0 ب( 1 الف(
1

8
 )د 

1

4
 

 مقدار انتگرال ـ 30
n x

x e d x





  کدام اس.؟   

 ∞ د( !n/1 ج( !n ب( 0 الف(

∫انتگرال  ـ 32 𝒙. 𝒔𝒊𝒏𝒙. 𝒅𝒙 :برابر اس. با 
 cosx+c2x د( -xcosx+sinx+c ج(   xcosx+c ب( xsinx+cosx+c الف(
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مقدار انتگرال  ـ 33
s in

R

x
d A

x
   در ناحیهR  که مثلثی واقع در صفحهxy     اسـ. و بـه محـورx  خـط ،y=x   و خـطx=1 

 باشد؟می محدود شده اس.، کدام گزینه
1 الف( co s (1) )1 ب co s (1) )ج co s (1) 1 )1 د co s (1)  

 کدامس.؟  x2f(x)=4sinx cosسری فوریه تابع  ـ 30
 sinx +sin 3x د( sinx +cos 2x ج( 2sinx +3 cos 3x ب( 2sinx +3 cos 2x الف(

که جوا  در ای  ناحیه قرار دارد، ای [انتخا  شده اس.  به عنوان فاصلهa,b، فاصله ]f(x)=0برای حل معادله جبری  ـ 35

 ؟نیس.زیر الزامی های از شرط یککدام

 f(a)f(b)<0 الف(

 [ پیوسته باشدa,bباید در فاصله ] f(x)تابع  ب(

x ج( [a , b ]   0باید≠f’(x)     

 باشد  f’(x)←1 د(

,𝟎]  روی بازه 2f(x)=xمقدار متوسط  ـ 30  :برابر اس. با [𝟏

 ب( 3√ الف(
1

3
 ج( 

√3

3
 3 د( 

 :برابر اس. با Z =  -iفرم مثلثاتی عدد مختلط  ـ 37

𝑐𝑜𝑠0− الف( + 𝑖𝑠𝑖𝑛0  

𝑐𝑜𝑠) 2√     ب(
7𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

7𝜋

4
) 

𝑐𝑜𝑠 ج(
3𝜋

2
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

3𝜋

2
 

𝑐𝑜𝑠 د(
𝜋

2
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋

2
 

با آهنگ ، مترسانتی 01شعاع  بااگر در یک حبا  کروی  ـ 38
3

s e c
c m 01 بـا هـه آهنگـی     حبـا   هوا دمیده شود، شعاع

 (cm/sec)بر حسب  کند؟می تغییر
 111/1 د( 87/8 ج( 88/1 ب( 85/1 الف(

 که به سهمیای ناحیه ـ 39
2

y x و خط y 2 x  محدود و در ربع اول اس. حول محورy حجـم جسـم   کند  می دوران

 حاصل از دوران کدام اس.؟

  ج(  ب( 2 الف(
4

3
  )د 

8

3
 

2زاویه بی  دو بردار  ـ 01 2u i j k     6و 3 2v i j k    ؟اس.کدام 

1 الف( 3
c o s ( )

2 5

 )1 ب 4
s in ( )

2 1

 
1  ج(  3

s in ( )
2 5


1 د(   4

c o s ( )
2 1
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2مشت  تابع  ـ 00
co s (3 )x زیر اس.؟های از گزینه یککدام 

6 الف( s in 3 . c o s 3 x x )3 ب s in 2 . c o s 2 x x )6 ج s in 2 . c o s 2 x x )3 د s in . c o s x x 

.با طول ثاب. باشد، آنگاه مقدار  tیک تابع برداری مشت  پذیر از  rاگر  ـ 02
d r

r
d t

 کدام اس.؟ 

 ج( 2t ب( 0 الف(
3

t


 2 د( 

 در مختصات قطبی برابر اس. با a2+ y2X=2معادله دایره  ـ 03

𝑟 الف( =
1

𝑎
𝑟 ب(  = 𝑎2 )ج 𝑟 = |𝑎| )د 𝑟 = √𝑎 

1در مختصات قطبی، طول منحنی بسته قلبی شکل  ـ 00 co s ( )r   را بیابید 
 8- د( 4- ج( 8 ب( 4 الف(

 ای و اتمیفیزیک هسته

 شود؟می زیر فقط پرتو فروسرخ تابشهای از رشته یککدامدر اتم هیدروژن در  ـ 05
 پفوند - براکت - پاشن الف(

 براکت - پاشن - بالمر ب(
 براکت - پاشن - لیمان ج(
 پفوند - براکت - بالمر د(

اسـ.    0Vکننـده برابـر   به ای  فلز بتابانیم ولتاژ متوقـف  Hz 152×10اس. اگر نوری با فرکانس  2evتابع کار فلزی  ـ 00

 خواهد شد؟ 0Vکننده هند برابر که فرکانس نور فرودی را نصف کنیم ولتاژ متوقفدرصورتی

 ب( 1 الف(
1

2
 ج( 

1

3
 د( 

1

4
 

درجه پراکنـده   60با الکترون برهمکنش کند و فوتون با زاویه  KeV 511با انرژی  فوتوندر پراکندگی کامپتون، اگر  ـ 07

 شود، انرژی الکترون پس زده شده تقریباً هند الکترون ول. اس.؟
 868 د( 855 ج( 871 ب( 881 الف(

 حسب الکترون ول. هقدر اس.؟انگستروم بر 912انرژی یک فوتون با طول موج  ـ 08
 18.3 د( 13.6 ج( 2.47 ب( 0.57 الف(

 گردد؟می توجیه الکترون موجی زیر با استفاده از ماهی. موارد از یککدام ـ 09
 سیاه جسم تابش د( پراش ج( کامپتون اثر ب( فوتوالکتریک اثر الف(

 اس.؟ نادرس.کدام عبارت در مورد روش شرودینگر  ـ 51
 تواند ناپیوسته باشد.انرژی پتانسیل نمی الف(
 باشد.برای حل معادله شرودینگر نیاز به اعمال شرایط مرزی می ب(
 های معادله شرودینگر نیاز به حل معادله دیفرانسیل دارد.پیدا کردن جواب ج(
 تواند ناپیوسته باشد.جواب معادله شرودینگر نمی د(

 باشد؟می ول. الکترون هند هیدروژن اتم مدار اولی  در برانگیختگی پتانسیل حداقل ـ 50
 3.4 د( 6.8 ج( 10.2 ب( 13.6 الف(
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ـ   keV 6.2 یس با انرژیکا یپرتوها یه وقتکاس.  یبلور یس )براگ( دارایکف سنج پرتوایط یک ـ 52 تابـد، خـط    یبـه آن م

 باشد؟یشود  فاصله صفحات بلور هند آنگسترم م یدرجه ظاهر م 30ه یبار در زاو  یاول یس برایکا یاز پرتوها یدیشد
 1 د( 8 ج( 8 ب( 8 الف(

 کدام گزینه در مورد واپاشی بتازا صحیح اس.؟ ـ 53
 شود.می در واپاشی شکار الکترونی پادنوترینو گسیل الف(
 شود.می در واپاشی بتای منفی، پادنوترینو گسیل ب(

 شود. می در واپاشی بتای مثبت، پادنوترینو گسیل ج(
 شود.می در واپاشی بتای منفی، نوترینو گسیل د(

 (C=0.29cm.̊ Kدهد؟ )می رخ K 3111 ̊ در هه طول موجی بر حسب انگستروم حداکثر شدت تابش جسم سیاه در دمای ـ 50
 8988 د( 89881 ج( 966 ب( 9661 الف(

کنـد  می ول. کار 01111تری  طول موج تابشی در پی برخورد الکترون با صفحه یک المپ تلویزیونی که با ولتاژ کوتاه ـ 55

 برحسب انگستروم کدام اس.؟
 1240 د( 124 ج( 12.4 ب( 1.24 الف(

 ؟نیس.کدام گزینه صحیح  ـ 50
 .توان در سیکلوترون تولید کردمی پوزیترون راهای تابش کننده الف(
 .شودمی در پدیده فنا یک پوزیترون با الکترون ترکیب ب(
 .شودمی عکس مخالف تولیدهای در پدیده فنا دو فوتون در جهت ج(

 .شودمی تولید keV 668در پدیده فنا دو فوتون با انرژی  د(

 لفا از هه نوع اس.؟بینا  پرتوهای بتا و آ ـ 57
 گسسته و گسسته د( پیوسته و پیوسته ج( سسته و پیوستهگ ب( پیوسته و گسسته الف(

.( هسته رادیواکتیویλثاب. واپاشی ) ـ 58
 


3 1

2 5 1 0 S باشد  نیمه عمر ای  هسته برحسب دقیقه کدام اس.؟می 
 6.7 د( 4.6 ج( 3.6 ب( 2.6 الف(

 ها در کدام پراکننده زیر بیشتری  واگذاری انرژی رخ خواهد داد؟در برخورد نوترون ـ 59
 اورانیوم د( سرب ج( تنگستن  ب( هیدروژن  الف(

 شود می بتازای مثب.، یک            با گسیل یک پوزیترون به            تبدیلای در واپاشی هسته ـ 01
 نوترون دیگر –نوترون  الف(

 پروتون دیگر –پروتون  ب(
 پروتون –نوترون  ج(

 نوترون –پروتون  د(

 بی  هسته مادر و دختر، کدام گزینه صحیح اس.؟   دیرپا در تعادل ـ 00
 .برابر نیمه عمر هسته دختر است 81نیمه عمر هسته مادر حداقل  الف(
 .برابر نیمه عمر هسته مادر است 8ختر نیمه عمر هسته د ب(

 .برابر نیمه عمر دختر است 8نیمه عمر مادر تقریبا  ج(
 .برابر نیمه عمر هسته مادر است 81نیمه عمر هسته دختر حداقل  د(
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 فرضیه نوترینو بر پایه کدام قانون پایستگی استوار اس.؟ ـ 02
 بار د( انرژی ج( جرم ب( تکانه الف(

 ؟نیس.کدام تعریف در مورد انرژی بستگی کل صحیح  ـ 03
 اختالف بین جرم واقعی هسته و جرم تک تک نوکلئون ها الف(
 جدا از هم تجزیه کردهای معرف کاری است که باید انجام داد تا هسته را به نوکلئون ب(

 شودمی برای تشکیل یک هسته آزادجدا از هم های انرژی است که در هنگام تجمع نوکلئون ج(
 شودمی ها از هسته آزادمقدار انرژی که در هنگام واپاشی نوکلئون د(

 مداری برابر با صفر باشد، در مختصات کروی کدام اس.؟ای که تکانه زاویهمعادله شرودینگر درصورتی ـ 00

− الف(
ℏ2

2𝑚0

𝑑2𝑢

𝑑𝑟2
+ 𝑉(𝑟)𝑢 = 𝐸𝑢 

− ب(
ℏ2

2𝑚0

𝑑2𝑢

𝑑𝑟2
+ [

𝑙(𝑙+1)ℏ2

2𝑚0𝑟2
+ 𝑉(𝑟)]𝑢 = 𝐸𝑢 

𝐸 ج( = (𝑛𝑥
2 + 𝑛𝑦

2 + 𝑛𝑧
2)

𝜋2ℏ2

2𝑚0𝐿2
 

 د(
P2

2m0
+ 𝑉 = 𝐸 

 باشد؟می ویژه اکتیویته تعریف زیرهای گزینه از یککدام ـ 05
 اکتیویته در زمان پس از گذشت یک نیمه عمر الف(
 است نمونه آن جرم واحد در اکتیویته مقدار ب(
 میانگین اکتیویته در کل زمان واپاشی هسته ج(

 شودمی برابر دختر هسته اکتیویته با مادر هسته اکتیویته که اکتیویته در زمانی د(

 (A=6.023×2310) ؟اس. Bqبر حسب ای سال، دارای هه اکتیویته 5.3با نیمه عمر  60گرم کبال.  1 ـ 00

 10×254.17 د( 10×334.17 ج( 10×234.17 ب( 10×134.17 الف(

 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 در سی تی اسک ، هدف اصلی از ایجاد وکسل ایزوتروپیک، هیس.؟ ـ 07
 بهبود قدرت تفکیک کنتراست و قدرت تفکیک مکانی الف(
 (stair-stepبهبود قدرت تفکیک کنتراست و کاهش آرتیفکت پلکانی ) ب(
 (stair-stepبهبود قدرت تفکیک مکانی و کاهش آرتیفکت پلکانی ) ج(

 بهبود قدرت تفکیک کنتراست د(

در اسک  هلیکال، با فرض ثاب. بودن بقیه عوامل، اگر سرع. حرک. تخ. دو برابر و سرع. هرخش گنتری نصـف   ـ 08

 شود؟می موثر هند برابر mAsشود، 
 کندتغییری نمی د( 4 ج( 0.5 ب( 0.25 الف(
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ـ با Aliasingجـاد  یاز ا یریجلوگ یبرا Nyquistیبر اساس تئور ـ 09 دو نمونـه از هـر سـیکل              مولفـه      د           ی

 فرکانسی سیگنال برداشته شود 
 نیتربزرگ - حداکثر د( نیترکوچک - حداکثر ج( ترینبزرگ - حداقل ب( نیترکوچک - حداقل الف(

 ثانیه(؟ )میلینیس. صحیح تسال 0 در T1 آرامش زمان کدام زیر، مغزی هایاز باف. MRدر تصویربرداری  ـ 71
  8511 :آب الف(
 8111 ی:چرب ب(

 8111مایع میان نخاعی:  ج(
 511 مغز: دیماده سف د(

صورت تقریباً فوری دردسترس بوده و برای آگاهی از وجـود نشـتی   هاز موارد زیر به عنوان دزیمتر ب یککدامپاسخ  ـ 70

 پرتوی ایکس در پش. در  اتاق رادیوگرافی مناسب اس.؟
 فیلم بج الف(
 (TLD)دزیمتر ترمولومینسانس  ب(

 کالریمتر ج(
 مولر-گایگر د(

 از پرتوهای زیر بیشتر از بقیه اس.؟ یککداممیزان برد یا قدرت نفوذ به داخل بدن، برای  ـ 72
 61-پرتوهای گامای کبالت الف(
  887-پرتوهای گامای سزیم ب(

 15MeVی الکترونی باریکه ج(
 kVp 120پرتوی ایکس  د(

درصد از نـور مرئـی تابشـی را عبـور      01یند ظهور و ثبوت حدود آقسمتی از یک فیلم رادیوگرافی، بعد از انجام فر ـ 73

 هگالی نوری ای  بخش از فیلم کدام گزینه اس.؟ ،دهدمی
 2 د( 1 ج( 0.1 ب( 0.01 الف(

 :بجزیابد، می یک دسته پرتوی ایکس افزایش HVLمقدار با افزایش همه موارد زیر،  ـ 70
 المپ مولد اشعه ایکسجریان الکترونی داخل  الف(
 انرژی موثر باریکه تابشی ب(
 عدد اتمی هدف فلزی )آند( ج(
 اختالف پتانسیل بین آند و کاتد در المپ د(

 شود؟در هنگام استفاده از گرید، میزان افزایش فاکتورهای تابش جه. ثاب. بودن دانسیته توسط کدام فاکتور مشخص می ـ 75
 محتوای سرب د( نسبت گرید ج( فاکتور بوکی  ب( kفاکتور  الف(

کمـی کـاهش یابـد کـدام      17mAsو  70kVpکه بخواهیم کنتراس. تصویر رادیوگرافی ریه تح. تابش با درصورتی ـ 70

 باشد؟می شرایط مناسب
  13mAsو  74kVp الف(
  22mAsو  70kVp ب(
  17mAsو  74kVp ج(

 13mAsو  70kVp د(
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 با افزایش زاویه آند، طول کانونی موثر          یافته و پهنای موثر نقطه کانونی                 ـ 77
 یابدمی کاهش -افزایش  الف(
 کندتغییر نمی -افزایش  ب(
 یابدمی کاهش -کاهش  ج(
 کندتغییر نمی -کاهش  د(

 تاثیری در دز بیمار دارد؟نسب. گرید باال، هه  ـ 78
 کاهش نمایی دز  د( بدون اثر ج( کاهش دز ب( افزایش دز الف(

 قدرت تفکیک همراه اس.             مقدار پرتوهای پراکنده شده و در اغلب موارد ای  امر باموجب       air gapتکنیک  ـ 79
 افزایش –افزایش  د( افزایش –کاهش  ج( کاهش –افزایش  ب( کاهش –کاهش  الف(

 باشد؟می آند درس. کدام جمله در مورد اثر پاشنه ـ 81
 تغییر انرژی پرتو ایکس در سمت آند الف(
 تغییر شدت پرتو ایکس در سمت آند ب(
 تغییر انرژی پرتو ایکس در سمت کاتد ج(
 تغییر شدت پرتو ایکس در سمت کاتد د(

 توان قدرت تفکیک مکانی )رزولوش ( تصویر رادیوگرافی را بهبود بخشید؟می از موارد زیر یککدامبا استفاده از  ـ 80
 تر در المپ مولد اشعه ایکسباریکه الکترونی پهن الف(
 ی کانونی کمترلکه کانونی بزرگتر و در نتیجه فاصله ب(
 داریاستفاده از ماده حاجب در زمان تصویربر ج(
 استفاده از صفحه تشدیدکننده تصویر با ضخامت کمتر د(

صـفحه(  -ی تصویر در یک سیستم رادیوگرافی متداول )فـیلم کنندهاستفاده از صفحات تشدید هدف اصلی و عمده ـ 82

 کدام گزینه اس.؟
  کاهش دز جذبی بیمار الف(
 کاهش ناواضحی در تصویر ب(

 نوری در فیلمافزایش چگالی  ج(
 شدگی در تصویر کاهش محو د(

 تر از بقیه اس.؟تصویربرداری زیر کوهکهای از روش یککدام( در focal spotاندازه لکه کانونی ) ـ 83
 سی تی اسکن د( ماموگرافی ج( فلوروسکوپی ب( رادیوگرافی الف(

 رسـند کـاهش  یم صفحهـ  لمیف بیترک به که یا پراکنده یها فوتون تعداد ر،یز موارد از یککدام شیافزا اثر در ـ 80

 ابد؟ییبیشتری م
 نسبت شبکه )گرید( د( میزان فیلتراسیون ج( اختالف پتاسیل المپ ب( اندازه میدان الف(

واحد تفاوت داشته باشند، ایـ    01با هم ، عدد سی تی )در مقیاس هانسفیلد( دو پیکسل CTهنانچه در یک تصویر  ـ 85
 باشد؟می تفاوت نشانگر هند درصد تفاوت در ضریب تضعیف خطی در دو ناحیه نسب. به ضریب تضعیف خطی آ 

 10 د( 1 ج( 0.1 ب( 0.01 الف(
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واحد  100مقدار  WL اس.  اگر به 25برابر  ROIباشد، میانگی  عدد هانسفیلد در یک  WW=500و  WL=0وقتی  ـ 80
 شود؟واحد اضافه کنیم، به عدد هانسفلید هند واحد اضافه می 300مقدار  WWو به 

 ماندمی بدون تغییر د( 51 ج( 811 ب( 851 الف(

 کند؟می هه تغییری MTF، نمودار boneبه  standardبا تغییر کرنل بازسازی تصویر سی تی اسک  از  ـ 87
 .دهدمی تری رخدر فرکانس پایین MTF=50% الف(
 .دهدمی تری رخدر فرکانس پایین MTF=10% ب(
 .دهدمی در فرکانس باالتری رخ MTF=0% ج(
 یابد.می کاهش 8ارتفاع نمودار در فرکانس صفر به کمتر از  د(

 ؟نیس.موارد زیر صحیح  یککدام ـ 88
 ند.کینترل مکرا  T2 و T1 نتراستک TEزمان اکو  و PDنتراست ک TR زمان تکرار پالس الف(
را به  T2و  T1های کنتراست بیبه ترت هیثانیلیم TE 81 زمان اکو همراه با هیثانیلیم TR 811 زمان تکرار پالس ب(

 رساند.می حداقلو حداکثر 
را به  T2و  T1های کنتراست بیبه ترت هیثانیلیم TE 811 زمان اکو همراه با هیثانیلیم TR 8111 زمان تکرار پالس ج(

 رساند.می حداقل و حداکثر
را به حداقل  T2و  T1های کنتراست هیثانیلیم TE 81 زمان اکو همراه با هیثانیلیم TR 8111 زمان تکرار پالس د(

 بتواند غالب شود.( PDها )چگالی پروتون رساند تایم

 تصویربرداری پزشکیهای تکنیک
 باشد؟می دررادیوگرافی ریه به منظور بررسی دکستروکاردی )قلب در سم. راس.(، مرکز تابش اشعه کجا ـ 89

 کمری 8مهره  د( پشتی 7مهره  ج( پشتی 8مهره  ب( گردنی 7مهره  الف(

 کدام ناحیه اس.؟آرتروگرافی مچ دس. ماده کنتراس. در   یتزرهای محل  یتر جیرا ـ 91
 تیو لون کاپیتیتوس،یمچ در محل مفصل رادقدامی سطح  الف(
 تیو لون تیتیوس،کاپیمچ در محل مفصل راد پشتی سطح ب(
 تیو لون دیوس،اسکافوئیمچ در محل مفصل راد یسطح قدام ج(
 تیو لون دیوس،اسکافوئیمچ در محل مفصل راد یسطح پشت د(

 شوند؟می سزاموئید کف پا در کدام نما به تصویر کشیدههای استخوان ـ 90
 ابلیک خلفی د( تانژانسیل ج( نیمرخ ب( روبرو الف(

 برای تصویربرداری از کدام بخش آناتومیک کاربرد دارد؟ Holmbladروش  ـ 92
  Patella الف(
 Intercondylar fossa ب(
 Carpal tunnel ج(
 Scapular spine د(

 ؟شودمی انجام یینماهاهه  ،یصیتشخ یماموگراف کبطور معمول برای ی ـ 93
 داخل به خارج مرخین - داخل به خارج لیما -وکودالیکران الف(
 اخلبه د خارج مرخین -داخل به خارج مایل  - وکودالیکران ب(
 داخل به خارج مرخین -خارج به داخل  لیما -وکودالیکران ج(
 خارج به داخل مرخین - خارج به داخل لیما -وکودالیکران د(
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 از استخوان کتف، وضعی. بدن بیمار هگونه اس.؟ Yدر نمای  ـ 90
 PA oblique الف(
 AP oblique ب(
 PA axial ج(
 Lateral د(

پشتی، بیمار در وضعی. ابلیک خلفی قرار گرفته و سـطح  های          مهرهبرای به تصویر کشیدن مفاصل آپوفیزیال  ـ 95

 سازد می کرونال بدن با فیلم زاویه         درجه
 71 -دور از فیلم  الف(
 81 -دور از فیلم  ب(
 71 -نزدیک به فیلم  ج(
 81 -نزدیک به فیلم  د(

 ؟اس. غلط گزینهکدام ، استفاده از ماده حاجببا   MRیربرداریتصو یایمزا یدر بررس ـ 90
 کوچک عاتیزودرس ضاو  یقطع اریبس صیتشخ الف(
 تومور از ادم نیافتراق ب ب(
 بروزیرده از بافت فکتومور عود  نیافتراق ب ج(
 T1 شیآسا یزمانها یبر رو ریتاث نیشتریب د(

 ؟اس. تریر ضروریاز مناط  ز یککدامبرای  MR تصویربرداری در STIRل کپروت ـ 97
 Knee د(   Orbit ج(  Lumbar spine ب( Brain الف(

  اسک  شکم و لگ  مدت زمان تاخیر بی  تزری  ماده کنتراس. و تصویربرداری حدود        ثانیه اس.تیدر سی ـ 98
 811 د( 881 ج( 51 ب( 81 الف(

 اس.؟متر ند میلیه (Gap) و فاصله بی  دو مقطعضخام. مقطع ، Conventionalم به صورت ک  شکاسیتیدر س ـ 99
 -8و  81 د( 81و  81 ج( -8 و 5 ب(   صفرو  81 الف(

 فیزیولوژی

 یونی در غشاء درس. اس.؟های کدام گزینه درباره انتخابی بودن کانال ـ 011
 توانند به هر سمتی حرکت کنند.می گیرند،می در داخل کانال غشایی قرارسدیم که های یون الف(
 شوند.می انتخابی خودهای ها با پوشش هیدراته وارد کانالیون ب(
 ها از کانال، وجود بارهای مثبت در سطح داخلی کانال ضروری است.برای عبور کاتیون ج(
 دهند شناسایی نشده اند. ،کاتیون را عبوریونی که هم آنیون و هم های تاکنون، کانال د(

 دارد؟ ی( اثر منفوژنزی)آنژ یایزرگ دهیبر پد ریز یاز فاکتورها یککدام ـ 010
 یالیفاکتور رشد اندوتل الف(
 یبروبالستیفاکتور رشد ف ب(
 نیواستاتیآنژ ج(
 نیوژنیآنژ د(
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 دارد؟ کمتریاز موارد زیر در تنظیم فشار سهمی اکسیژن در مایع میان بافتی نقش  یککدام ـ 012
 متابولیسم بافتی الف(
 خون بافتیجریان ب(
 هموگلوبین موجود درخون ج(
 (mm Hg 511-61)ای تغییرات فشار اکسیژن حبابچه د(

 کند، هیس.؟می ه محافظ.عامل اصلی که از مخاط دوازدهه در برابر اسید معد ـ 013
 بیکربنات کبدی  د( بیکربنات دئودنومی ج(  سد مخاطی داخلی ب( بیکربنات پانکراس  الف(

 افزایش سه برابری در تعداد ضربان قلب هه تأثیری بر سیستول و دیاستول دارد؟ ـ 010
 دهد.می فقط مدت دیاستول را کاهش الف(

 دهد.می کاهشفقط مدت سیستول را  ب(
 دهد.می درصد بیشتری از دوره قلبی را به سیستول اختصاص ج(
 دهد.می درصد بیشتری از دوره قلبی را به دیاستول اختصاص د(

 ؟نداردوجود  ریاز موارد ز یککداماس.،  یآئورت چهیدر ییکه دهار نارسا یفشار نبض فرد یدر منحن ـ 015
   شتریب یستولیفشار س الف(
 کمتر  یاستولیفشار د ب(
  یدندانه آئورت ج(

 فشار نبض شیافزا د(

 عل. اصلی افزایش میزان فیلتراسیون گلومرولی متعاقب مصرف یک وعده غذای پرپروتئی  اس.؟ یککدام ـ 010
 هاافزایش اندازه کلیه الف(
 شل شدن شریانچه آوران  ب(

 وابرانتنگ شدن شریانچه  ج(
 افزایش جریان خون کلیوی د(

 و مخروطی به تاریکی کدام مورد صحیح اس.؟ای استوانههای در مقایسه سازش پذیری گیرنده ـ 017
 هاست.ها بیشتر از مخروطیایپذیری استوانهحداکثر سازش الف(

 هاست.ها بیشتر از مخروطیایپذیری استوانهسرعت سازش ب(
 متفاوت است.ها دو یکسان اما حداکثر سازش پذیری آن پذیری هرسرعت سازش ج(
 متفاوت است.ها دو یکسان اما سرعت سازش پذیری آن پذیری هرحداکثر سازش د(

 گردد؟می حسی ورودی ابتدا وارد کدام الیه از قشر مغزهای پیام ـ 018
 5 د( 8 ج( 8 ب(  8 الف(

 های آلفا آدرنرژیک به ترتیب هه اثری بر ترشح انسولی  دارند؟و آگونیس. لپتی ، پپتید مهاری معده ـ 019
 کاهش -افزایش  - کاهش الف(

 افزایش -کاهش  - کاهش  ب(
 افزایش -کاهش  - افزایش  ج(
 کاهش -افزایش  - افرایش  د(

daneshm
Typewriter
گروه آموزشی نوین رادیولوژی
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 کند؟تیروییدی به ترتیب هه تغییری میهای العاده زیاد و کاهش هورموننبال افزایش فوقنیروی انقباضی عضالت به د ـ 001
  کاهش –کاهش  الف(
  افزایش –کاهش  ب(

  افزایش –افزایش  ج(
  کاهش –افزایش   د(

 آناتومی

 ؟شودنمیدر غالف کاروتید کدام گزینه زیر دیده  ـ 000
  عصب واگ الف(
  کاروتید داخلیشریان  ب(
  عصب فرنیک ج(

 ژوگوالر داخلی دوری د(

 ؟شودنمیهای پارانازال در کدام استخوان زیر دیده سینوس ـ 002
 ماگزیالری د( اسفنوئید ج( پاریتال ب( اتموئید الف(

 ؟کندنمیدر منطقه پتریون کدام استخوان زیر شرک.  ـ 003
 اسفنوئید د( تمپورال ج( فرونتال ب( اکسیپیتال الف(

 کند؟می از مجاورت گردن جراحی استخوان بازو کدام عصب زیر عبور ـ 000
 آگزیالری د( اولنار ج( رادیال ب( مدیان الف(

 دارد؟ کمتریدر ضایعات زانو کدام ساختمان زیر امکان آسیب دیدگی  ـ 005
 رباط متقاطع قدامی د( منیسک خارجی ج( منیسک داخلی ب( رباط جانبی داخلی الف(

 اصلی تری  عمل عضله دلتوئید کدام گزینه زیر اس.؟ ـ 000
 اکستنشن د( فلکشن ج( ابداکشن ب( اداکشن الف(

 گیرند؟می محدوده کدام دنده قرار کنار تحتانی ریه و پلورا در خط میدآگزیالری به ترتیب در ـ 007
 81و  81های دنده د( 1و  6های دنده ج( 81و  1های دنده ب( 88و  81های دنده الف(

 ؟نداردبخش اول دئودنوم با کدام ساختار تشریحی زیر مجاورت  ـ 008
 ورید پورت د( آئورت ج( مجرای صفراوی ب( شریان گاسترودئودنال الف(

 رود؟می کدام رباط زیر بخشی از هادرینه کوهک محسو  ـ 009
 گاستروکولیک د( گاستروفرنیک ج( لینورنال ب( هپاتودئودنال الف(

 شود؟می در محازات کدام مهره شروعای مجرای سینه ـ 021
   T11 د(   L2 ج(   L1 ب( T2 الف(

daneshm
Typewriter
گروه آموزشی نوین رادیولوژی

daneshm
eeStamp

daneshm
None set by daneshm
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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 
If you have ever struggled to fall or stay asleep, you probably have heard all the standard sleep-hygiene 

advice: Stick to the same sleep and wake times, establish a bedtime routine, create a relaxing sleep 

environment, and avoid caffeine in the afternoon. It turns out that the last bit might not be as much of a 

problem as other evening habits. In a study of 785 African American adults with no history of sleep issues, 

45 percent reported drinking coffee, tea, or soda within four hours of bedtime at least once in the course of a 

week. (African Americans have been underrepresented in sleep studies but are more likely to experience 

sleep problems and associated health issues.) Data from wristwatch sensors showed that the caffeine had no 

significant effect on how well or how long they slept. However, drinking alcohol or using nicotine before bed 

reduced the participants’ sleep efficiency, meaning that the percentage of time they spent in bed actually 

sleeping was lower. With nicotine use, people also woke up more often in the middle of the night, perhaps 

because they were experiencing withdrawal symptoms. The participants who reported symptoms of insomnia 

during the study were more likely to have used nicotine before bed, which made their insomnia worse, 

robbing them of more than 40 minutes of sleep. Nicotine use before bed was also associated with symptoms 

of depression and anxiety, while alcohol and caffeine use were linked to chronic stress. 

      . ......... The writer of this passage emphasizes that  ـ121

a)   nicotine and alcohol are worse than caffeine for sleep 

b)   nicotine is commonly used before bed to prevent depression  

c)   African Americans are less likely to experience sleep problems 

d)   African Americans with sleep problems consume more caffeine 

 . .…… Using nicotine before bed causes all of the following, EXCEPT  ـ122

a)   shorter sleep time 

b)   stress 

c)   anxiety 

d)   insomnia 

 ?Which of the following statements is TRUE according to the passage  ـ123

a)   A sample of adult African Americans are studied in sleep research. 

b)   Subjects more likely to use caffeine had sleep problems. 

c)   Sleep efficiency has nothing to do with consumption of nicotine or alcohol. 

d)   African Americans are more likely to consume nicotine before bed.  

 . ......... According to the passage, caffeine has no major effect on  ـ124

a)   insomnia  

b)   sleep problems 

c)   the duration of sleep 

d)   the quality and quantity of sleep 

 .For falling or staying asleep ……………. is NOT necessarily a hygiene advice  ـ125

a)   having fixed sleep and wake times  

b)   creating a bedtime routine 

c)   providing a relaxing sleep environment 

d)   avoiding caffeine in the afternoon 
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Passage 2 
There is considerable evidence to suggest that nurses may experience dissatisfaction with the working 

environment in hospitals, with poor work environments impacting negatively on the delivery of clinical care 

and patient outcomes. In seeking to understand this dissatisfaction, work engagement among nurses and other 

health professionals has been explored from the perspective of burnout and emotional exhaustion with work 

engagement conceptualized as a positive emotional state in which employees are emotionally connected to 

the work roles. While such studies have examined engagement with work from an emotional perspective, 

engagement can also be understood as a broader concept that includes an employee’s relationship with their 

professional role and the broader organization. This broader view on employee engagement ties in with the 

concept of organizational citizenship behavior, which captures flexible behaviors that are not formally 

rewarded within the organization that help others, or are displays of organizational loyalty or civic virtue. 

  .Nurses’ dissatisfaction may influence the ......... in clinical environments  ـ126

a)   nurses’ role compared to other citizens 

b)   quality of healthcare delivery 

c)   research studies performed 

d)   employers’ exhaustion and approach 

 . ......... ,In response to dissatisfaction among nurses  ـ127

a)   their roles have become flexible in hospitals 

b)   they have not been awarded as citizens 

c)   they have not been trusted by other employees 

d)   their engagement has been investigated 

 . ......... The studies indicated in this text mainly dealt with  ـ128

a)   emotional aspect of the issue 

b)   organizational aspect of the issue 

c)   citizenship behavior in hospitals  

d)   professional behavior in hospitals  

  The employees’ relationship with their professional role and organization can be referred to  ـ129

as …… . 

a)   citizenship behavior  

b)   clinical care  

c)   work engagement 

d)   organizational loyalty 

 . ......... The organizational citizenship behavior  ـ130

a)   can indicate if the employee is faithful to the organization 

b)   displays the employee’s connection to the organization 

c)   is an obstacle to the employee’s satisfaction 

d)   is a concept opposed in its broader view 
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Passage 3 
Micronutrients are vitamins and minerals needed by the body in very small amounts. However, their impact 

on the body’s health is critical, and deficiency in any of them can cause severe and even life-threatening 

conditions. They perform a range of functions, including enabling the body to produce enzymes, hormones, 

and other substances needed for normal growth and development. Deficiencies in iron, vitamin A, and iodine 

are the most common around the world, particularly in children and pregnant women. Low-income and 

middle-income countries bear the disproportionate burden of micronutrient deficiencies.  

Micronutrient deficiencies can cause visible and dangerous health conditions, but they can also lead to less 

clinically notable reductions in energy level, overall capacity, and mental clarity. The latter can lead to 

reduced educational outcomes and reduced work productivity. 

Many of these deficiencies are preventable through nutrition education and consumption of a healthy diet 

containing diverse foods, as well as food fortification and supplementation, where needed.  These programs 

have made great strides in reducing micronutrient deficiencies in recent decades, but more efforts are needed. 

 Micronutrients are of special significance for the proper functioning of the body regardless of  ـ131

their .........  amount. 

a)   slight  

b)   significant  

c)   considerable 

d)   enormous 

  .The writer of this passage ......... a link between the micronutrient deficiencies and mental clarity  ـ132

a)   rejects 

b)   considers 

c)   doubts 

d)   opposes 

 . ......... The expression the latter in the second paragraph refers to one’s lowered  ـ133

a)   mental clarity 

b)   total energy level of the body 

c)   overall body capacity 

d)   work productivity 

 . ......... It is inferred from the passage that the programs discussed in the last paragraph  ـ134

a)   have solely revolved around education in recent decades 

b)   have failed to reduce micronutrient deficiencies 

c)   still require further modifications to succeed 

d)   exclusively rely on food fortification 

 The author concludes the passage by ......... to control complications caused by micronutrient  ـ135

deficiencies. 

a)   listing the risk factors  

b)   calling for further attempts 

c)   suggesting food supplementation 

d)   highlighting the preventable conditions 
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Passage 4 
 

The relative importance of the etiological factors in obesity is controversial. Contrary to the popular belief, 

most overweight people eat no more than average (though of course they have taken in more calories than 

they need). This emphasizes the importance of the individual susceptibility. Overnutrition often begins in 

infancy with the use of overconcentrated milk formulae laced with sugar and with too early introduction of 

solid foods, especially cereals. A taste for sweet, refined foods is encouraged through childhood, and may be 

set for life. Poorer people eat more refined foods and less fresh ones than those who are better off. Physical 

exercise contributes relatively little to overall energy output. Despite its popular acceptance, the theory that 

lack of exercise causes obesity lacks evidence. Psychosocial factors can be important – in different cultures 

and in different levels of society, obesity is admired, tolerated, shunned or feared. Mass circulation 

magazines are also very influential in this regard. 

 . ......... According to the text, the primary cause of obesity is  ـ136

a)   overnutrition 

b)   individual liability 

c)   psychological factors 

d)   lack of physical activity 

 . ......... It can be implied from the passage that  ـ137

a)   the more one eats, the more he/she is liable to obesity 

b)   parents must avoid giving sugary foods to their children 

c)   solid foods, especially cereals, are the main cause of obesity  

d)  obesity can begin from the childhood period 

 . ........ It is implied from the information in the paragraph that the foods taken by the rich people  ـ138

a)   are less likely to cause obesity 

b)   are full of junk particles  

c)   fail to support intense physical activity 

d)   provide better psychosocial support 

 . ......... The text implies that  ـ139

a)   etiological factors affect all individuals quite similarly 

b)   any individual is susceptible to obesity if he/she eats more 

c)   the main cause of obesity varies for different people 

d)   obese people are unable to prevent the condition they are in 

 The author ......... the theory that overnutrition and lack of physical activity are the main causes ـ140

of obesity. 

a)   puts doubt on    

b)   partly agrees with 

c)   provides evidence for 

d)   clearly opposes  
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 Part two: Vocabulary 

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

 Painkillers are effective in reducing pain, but they should be used ......... since they can have ـ141

serious side effects if taken in a large amount. 

a)   profusely   b)   hypothetically  c)   abundantly d)   sparingly 

 .Even today, some traditional remedies continue to ......... despite their inefficiency ـ142

a)   cease b)   decline c)   collapse d)   persist 

 People have witnessed a/an ......... the approval of COVID-19 vaccine, due to the possible ـ143

unexpected harmful consequences. 

a)   enthusiasm about  b)   dispute about  c)   appreciation of d)   compliance with  

 The spread of the infection was so great that a large number of children in that region were ـ144

......... rapidly. 

a)   afflicted  b)   strengthened   c)   safeguarded  d)  protected 

 It is believed that not all cancer cells are equally ......... ; most can be neutralized with radiation ـ145

or chemotherapy. 

a)   benign b)   aggressive c)   innocent d)   inoffensive 

 .Our lives have changed a lot with the ......... of new technologies such as the Internet ـ146

a)   departure   b)   hindrance  c)   erosion d)   advent  

 .The nurse was blamed for her ......... attention to the patients under her care ـ147

a)   scant  b)   sufficient c)   comprehensive  d)   abundant 

 The scientist carried out a/an ......... study requiring huge work to explore the origin of the ـ148

infection.  

a)   superficial b)   extensive c)   insignificant  d)   trivial 

 .A nurse should ......... safety rules when managing patients in emergency rooms ـ149

a)   abort   b)   abandon c)   adhere to d)   addict to  

 Health providers agree that hand hygiene is one of the most important control procedures to ـ150

......... the spread of infection. 

a)   initiate b)   elevate c)   boost d)   decline 
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 .The patient’s conditions severely ......... despite the intake of medications he received ـ151

a)   improved  b)   deteriorated c)   perceived d)   promoted 

 Center for Disease Control is intensively working to see whether the vaccine is ......... enough in ـ152

order to begin the mass vaccination.  

a)   efficacious  b)   hazardous  c)   susceptible  d)   adverse  

 Our world today suffers from a wide range of ……….between the rich and the poor in nearly all ـ153

nations. 

a)   distillation b)   equality c)   disparity d)   fairness 

 One of the features of e-learning is to enhance the ......... of learners by providing them with more ـ154

control over their own learning.  

a)   imitation    b)   autonomy c)   limitation d)   suppression   

 A midwife is expected to ......... a complete pregnancy history of the mother, including the ـ155

number of miscarriages and infant deaths. 

a)   elicit b)   eliminate c)   avoid d)   hinder 

 .The company ......... its low-quality products regardless of their probable side effects ـ156

a)   integrated b)   eliminated c)   estimated d)   propagated 

 .The idea of ......... our lives may not be so appealing if we feel miserable and isolated ـ157

a)   prolonging b)   transcribing c)   conferring    d)   integrating       

 ,The expansion of hazardous industries which are dependent on natural resources, like mining ـ158

has considerably increased ......... . 

a)   stability b)   morbidity c)   longevity d)   conformity 

 The speed of the ......... of the news in social networks is astonishing; it is accessible for everybody ـ159

in a few seconds.  

a)   differentiation b)   transcription c)   dissemination d)   recommendation 

 .The exam condition was quite ......... as there was a lot of noise from the heavy traffic outside ـ160

a)   forthcoming b)   illuminating c)   promising d)   distracting 

 موفق باشید


