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 یهتغذ

 باشد؟می ضروریتروما، عفونت و سوختگی( های کاتابولیک شدید )ایط بیماریکدام ماده مغذی زیر در شر ـ 0
 گلوتامین د( کوآنزیم کیوتن ج( کوئرستین ب( پرولین الف(

 ژنتیک، کدام مورد زیر درست است؟اپیهای در ارتباط با نقش مواد مغذی در واکنش ـ 2
 .نیاسین در عملکرد و ساختمان کروماتین نقش دارد الف(

 .بیوتین در عملکرد و ساختمان کروماتین نقش دارد ب(
 .ها نقش داردنیاسین در عملکرد هیستون ج(
 .ها نقش دارداسید فولیک در عملکرد هیستون د(

 زیر وابسته به مولیبدن است؟های از آنزیم یککدامعملکرد  ـ 3
 پیروات کربوکسیالز د( گزانتین اکسیداز ج( لیپید پراکسیداز ب( گلوکز اکسیداز الف(

شود نتیجه کمبود کدام ماده می ( که در تماس با نور خورشید شدیدتر symmetrical dermatitisدرماتیت قرنیه ) ـ 0

 مغذی است؟
 رتینول د( ریبو فالوین ج( نیاسین ب( بیوتین الف(

 ؟نمی باشددر کدام گزینه سلنیم کوفاکتور هر دو آنزیم قید شده  ـ 5
 گلوتاتیون پراکسیداز، تیوردوکسین ردوکتاز الف(
 کسین ردوکتاز، سوپر اکسید دیسموتازتیوردو ب(
 سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز ج(

 کاتاالز، سوپر اکسید دیسموتاز د(

 از شرایط زیر اثر بیشتری بر کاهش جذب منیزیم دارند؟ یککدام ـ 6
 افزایش زیاد در مصرف روی الف(
 B6کمبود ویتامین  ب(
 اگزاالت در خوراکمقادیر زیاد  ج(

 چرب آزاد در خوراکهای مقادیر زیاد اسید د(

 تر هستند؟تر و کدام روش کاربردیبه ترتیب کدام روش ارزیابی وضع منیزیم بدن دقیق ـ 7
 دفع ادراری منیزیم، سطح سرمی منیزیم الف(
 ها، دفع ادراری منیزیممحتوای منیزیم اریتروسیت ب(
 ادراری منیزیم، محتوای منیزیم اریتروسیت هادفع  ج(
 سطح سرمی منیزیم، دفع ادراری منیزیم د(

 باشد؟می در یک انسان بالغ، غلظت روی به ازاء هر گرم از کدام اندام باالترین مقدار ـ 8
 مو د( کبد ج( عضالت اسکلتی ب( استخوان الف(

 کند؟می مقادیر کافی سلنیم از مسمومیت با کدام امالح پیشگیریدریافت  ـ 9
 سرب و نیکل د( جیوه و کادمیم ج( کادمیم و نیکل ب( جیوه و سرب الف(
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 چرب اشباع بیشتری در ترکیب خود است؟های از موارد زیر حاوی اسید یککدام ـ 01
 چربی مرغ د( روغن پالم ج( کره ب( روغن نارگیل الف(

 :بجز ،شودمی حاوی موارد زیر محدودهای همه غذا Low FODMAPsهای در رژیم ـ 00
 مالتوز د( سوربیتول ج( فروکتوز ب( الکتوز الف(

 شاخص گلیسمی کدام از بقیه بیشتر است؟ ـ 02
 خرما د( موز ج( سیب ب( هندوانه الف(

 کننده، گلیکوزیدها وجود دارد؟در کدام شیرین ـ 03
 آسپارتام د( لوزاسوکر ج( استویا ب( ساخارین الف(

 :بجز ،درخصوص فروکتوز، همه موارد درست است ـ 00
 .متابولیسم اولیه آن در کبد است الف(
 .کندترشح انسولین را تحریک نمی ب(
 .کندمی اشتها را مهار ج(

 .شودمی مصرف زیاد آن سبب کبد چرب د(

 کدام جمله زیر صحیح است؟ ـ 05
 .شودمی شود ولی عمدتا در روده انجاممی هضم کربوهیدرات در معده شروع الف(
 .شودمی شود ولی عمدتا در معده انجاممی هضم کربوهیدرات در دهان شروع ب(
 .شودمی شود ولی عمدتا در روده انجاممی شروعهضم کربوهیدرات در دهان  ج(

 .شودمی شود و کال در روده انجاممی هضم کربوهیدرات در دوازدهه شروع د(

 :بجز ،باشد Cم ناشی از مسمومیت ویتامین ئتواند از عالمی همه موارد ـ 06
 یبوست د( اسهال ج( شکمیهای کرامپ ب( تهوع الف(

 :بجز ،باشد Aتواند از مشکالت ناشی از مسمومیت ویتامین می همه موارد ـ 07
 شکستگی استخوان الف(
 پوکی استخوان ب(

 اشکال در تنظیم کلسیم سرم ج(
 ایجاد آکنه د(

 ای مصرف متفورمین است؟تغذیههای کمبود کدام مورد از پیامد ـ 08
 فولیکنیاسین، اسید  الف(
 نیاسین، پیریدوکسین ب(

 ، پیریدوکسینB12ویتامین  ج(
 ، اسید فولیکB12ویتامین  د(

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 09
 .باالتر باشد بهتر است 3به امگا  6چرب امگا های هرچه نسبت اسید الف(
 .باشد بهتر است باالتر 6به امگا  3چرب امگا های هرچه نسبت اسید ب(
 .باشدمی یکی 6و امگا  3 چرب امگاهای مسیر متابولیک اسید ج(

 .باشندمی 6و امگا  9چرب امگا های اسید ءچرب ضروری جزهای اسید د(
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 غلظت کدام عنصر در شیر مادر با میزان مصرف آن توسط مادر شیرده به ترتیب مرتبط و نامرتبط است؟ ـ 21
 فسفر، آهن د( آهن، فسفر ج( کلسیم، سلنیم ب( سلنیم، کلسیم الف(

 ها به ترتیب چگونه است؟در شرایط مصرف بیش از حد آهن در بدن، وضعیت هالو فریتین و اریتروسیت ـ 20
 نرمال، افزایش یافته الف(

 نرمال، کاهش یافته ب(
 افزایش یافته، نرمال ج(
 افزایش یافته، کاهش یافته د(

 ؟شودنمیمختلف استفاده های ی در مکانزیر به منظور ترویج تنوع رژیمهای از استراتژی یککدام ـ 22
 سبزی و میوه در مقیاس کوچکهای باغچه الف(
 پرورش و تولید مرغ و ماکیان و ماهی توسط خانوار ب(
 پس از برداشت غنی از مواد مغذیهای غذاای کاهش اتالف )ضایعات( و ارزش تغذیه ج(
 سازی محصوالت کشاورزیغنی د(

م محرومیت غذایی طوالنی مـدت در آن  ئسال در یک جامعه، از عال 5از موارد زیر در کودکان زیر  یککدامافزایش  ـ 23

 جامعه است؟
 شیوع موارد مبتال به الغری الف(
 شیوع کواشیورکور ب(
 کواشیورکورشیوع توام ماراسموس و  ج(
 شیوع کوتاه قدی د(

 است؟ 3عوارض مصرف زیاد اسیدهای چرب امگا  ءجز یککدام ـ 20
 کاهش سیستم ایمنی الف(
 کاهش زمان خونریزی ب(
 کاهش زمان بهبود زخم ج(
 کلسترول خونLDLکاهش  د(

 ید است؟یمورد تا FDAسال و باالتر توسط  02کدام دارو برای کاهش وزن کودکان  ـ 25
 نالترکسون د( اورلیستات ج( توپیرامات ب( فنترمین الف(

در بیمارانی که تحت عمل اسلیو گاسترکتومی قرار گرفتـه انـد تقریبـا از چـه      (Solid Foods)رژیم غذاهای سفت  ـ 26

 ؟شودیم زمانی شروع
 هفته 22بعد از  د( هفته 8بعد از  ج( هفته 4بعد از  ب( هفته 2بعد از  الف(

 ؟وجود دارد یککدامدر زنان باردار دچار ویار پاگوفاژیا تمایل به خوردن  ـ 27
 برنج خام د( یخ ج( خاک ب( نشاسته ذرت الف(

 ؟تر استیا چاق شایعاز اختالالت خوردن زیر در بین افراد مبتال به اضافه وزن  یککدام ـ 28
 Binge Eating Disorder الف(
 Bulimia Nervosa ب(
 Anorexia Nervosa ج(
 Night Eating Syndrome د(
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 ؟نیستعوارض جانبی مصرف اورلیستات  جزء یککدام ـ 29
 افزایش ضربان قلب الف(
 ایجاد گاز در دستگاه گوارش ب(
 اسهال ج(
 محلول در چربیهای کاهش جذب ویتامین د(

 ؟باشدبه کاهش وزن گردد چه مقدار می تواند منجرحتی بدون محدود کردن رژیم که می حداقل مقدار ورزش برای افراد چاق ـ 31
 بار در هفته 4دقیقه ورزش متوسط  66 الف(
 بار در هفته 4دقیقه ورزش متوسط  44 ب(
 بار در هفته 4دقیقه ورزش متوسط  36 ج(
 بار در هفته 4دقیقه ورزش متوسط  96 د(

 ؟باشدمی چند گرم Bariatricحداقل مصرف پروتئین در روز بعد از جراحی  ـ 30
 96 د( 86 ج( 66 ب( 46 الف(

 نشـان   Bariatricدر افرادی که عالئم نورولوژیک کمبود این ویتامین را بعـد از جراحـی    B1امین مقدار تجویز ویت ـ 32

 ؟باشدمی دهند چند میلی گرم در روز می
 و تا دو هفته IVبه صورت 46-266 الف(
 به صورت خوراکی و تا دو هفته 266 ب(
 و تا دو هفته IVبه صورت 266-266 ج(
 دو هفتهبه صورت خوراکی و تا  266 د(

 ؟آن جامعه با کمبود ید مواجه است ،از مقادیر زیر رسیده باشد یککدامکه میانه ید دفعی ادراری در زنان باردار به زمانی ـ 33
 میکروگرم در لیتر 246کمتر از  الف(
 میکروگرم در لیتر 246-276 ب(
 میکروگرم در لیتر 272-296 ج(

 لیتر میکروگرم در 292-226 د(

 ؟تری استتیامین در بدن شاخص قابل اعتماد کدام روش اندازه گیری وضعیت ـ 30
 تیامین ادراری الف(

 تیامین خون ب(
 تیامین دی فسفات در گلبول قرمز ج(
 فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز د(

 ؟شودنمیانباشته کدام ویتامین محلول در چربی در کبد در سطح سمی  ـ 35
 K د( E ج( D ب( A الف(

 ؟مقدار ید دریافتی روزانه در زنان باردار چند میکروگرم در روز باید باشد ـ 36
 296 د( 226 ج( 226 ب( 246 الف(

 ؟شودمی باعث کاهش اشتها یککدام ـ 37
 NPY د( کورتیزول ج( PYY ب( گرلین الف(

www.nokhbegaan.com
 
021-66902061-66902038-09372223756



 

 0011سال  یهتغذ علوم مجموعه کارشناسی ارشدآزمون 

5 

 ؟نیستبرای کدام بیماری قابل توصیه  DASHرژیم  ـ 38
 هیپرلیپیدمی د( نارسایی قلبی ج( پرفشاری خون ب( کلیوی نارسایی الف(

 Q10وضعیت کارنیتین و کوآنزیم  (FMS)و سندرم فیبرومیالژی  (CFS)در بیماران مبتال به سندرم خستگی مزمن  ـ 39

 ؟خون به ترتیب چگونه است
 پایین - باال د( باال - باال ج( باال - پایین ب( پایین - پایین الف(

 ؟باشدمی چند درصد شیوع گواتر در یک جامعه نشان دهنده مشکل بهداشتی کمبود ید در جامعه ـ 01
 4از  ربیشت د( 4بیشتر از  ج( 2از  ربیشت ب( 2بیشتر از  الف(

 ؟ن بیشتر از بقیه استتجویزی به ازای هر کیلوگرم وزن بدکلیوی میزان پروتئین های در کدام حالت از بیماری ـ 00
 نارسایی مزمن کلیه در مرحله قبل از دیالیز الف(
 همودیالیز ب(
 هفته اول بعد از پیوند 4-6پیوند کلیه در  ج(
 هفته از پیوند 6پیوند کلیه در مرحله بعد از  د(

 ؟کلیه هستندهای کدام گروه از موارد زیر از عوامل خطر سنگ ـ 02
 سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم الف(

 اگزاالت، اورات، سیترات ب(
 سدیم، کلسیم، اورات ج(
 اگزاالت، کلسیم، منیزیم د(

از  یـک کـدام بایسـتی   (Dietitian)، یک رژیم درمان Iجهت تنظیم رژیم غذایی در بیماری گلوتاریک اسیدمی نوع  ـ 03

 ؟اسیدهای آمینه زیر را در رژیم غذایی محدود نماید
 لیزین و تریپتوفان الف(
 فنیل آالنین و تیروزین ب(

 سیستئین و متیونین ج(
 والین و لوسین د(

 ؟میزان پروتئین مورد نیاز بعد از پیوند کبد در طوالنی مدت چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است ـ 00
 4/2 د( 2/2 ج( 2 ب( 8/6 الف(

 ؟گرم کربوهیدرات چقدر است 31و  75دو برش نان سفید با اندیس گلیسمی  (Glycemic Load)بار گلیسمی  ـ 05
 4/42 د( 264 ج( 4/22 ب( 64/2 الف(

 ؟است کمتردر زنان مبتال به دیابت بارداری تحمل کربوهیدرات در کدام وعده  ـ 06
 شام د( عصرانه ج( ناهار ب( صبحانه الف(

 ؟دهدرخ می یککدامدر بیماری ویلسون  ـ 07
 افزایش سطح سرولوپالسمین سرم الف(
 کاهش غلظت مس در بافت کبد ب(
 کاهش مس در بافت کبد و افزایش دفع ادراری آن ج(
 افزایش دفع ادراری مس د(
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 ؟در درمان انسفالوپاتی کبدی درست است یککدامبر اساس مطالعات  ـ 08
 .گیاهی استهای پروتئین گوشت قرمز بهتر از پروتئین الف(
 .گیاهی باعث کاهش دفع ترکیبات ازته می شود و مفید نیستندهای فیبر باالتر پروتئین ب(
 .ها می توان در درمان آنسفالوپاتی کبدی استفاده کرداز پروبیوتیک ج(
 .حیوانی غنی از اسیدهای آمینه شاخه دار در این بیماری مفید نیستندهای پروتئین د(

 ؟خیلی کمتر از احتراق آن است ،در مقایسه با بقیه یککدامارزش فیزیولوژیک انرژی حاصل از  ـ 09
 الکل د( چربی ج( ینئپروت ب( کربوهیدرات الف(

 شود؟می ه اثر بخش در بیمارستان محسوبنکدام عامل به عنوان هزی ـ 51
 کاهش مصرف گوشت د( غذایی تنوع ج( مصرف غذای پر انرژی ب( آموزش تغذیه الف(

 برای یک بیمار دارای گاستروپرزیس دیابتی به همراه سو تغذیه کدام توصیه غذایی مناسب است؟ ـ 50
 ها در صورت تحملمصرف روغن ما بین وعده الف(
 محدود نمودن مصرف چربی ب(
 افزایش مصرف فیبر ج(
 مصرف غذاهای جامد به جای مایع د(

 تواند با رژیم عاری از گلوتن فروکش کند؟می های زیر احتماالاز بیماری یککدامم ئعال ـ 52
 صرع د( آلزایمر ج( پارکینسون ب( اوتیسم الف(

گزینـه  به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از سپسیس و نیز به حداقل رساندن درد ناشی از تحریک پانکراس کـدام   ـ 53
 باشد؟می انتخاب بهتری در بیماران مبتال به پانکراتیت حاد

 تغذیه ژوژنومی فرموالی المنتال الف(
 تغذیه ژوژنومی فرموالی پلیمریک ب(
 تغذیه دئودنومی فرموالی المنتال ج(
 تغذیه وریدی د(

 :بجز ،کندمی مطرح (Biofortification)ها اطالعات صحیحی را در خصوص غنی سازی زیستی تمام گزینه ـ 50
 .های غذایی نقش داردبهبود خاک در بهبود دریافت الف(
 .شودمی را شاملها تعدیل ژنتیکی با هدف کفایت ریز مغذی ب(
 .شودمی را شامل Aبا هدف افزایش دریافت ویتامین  «برنج طالیی»تولید  ج(
 .تواند استفاده آهن در بدن را زیاد کنداصال نمی ای غیر تغذیههای حذف فاکتور د(

 نماید؟می کدام گزینه اطالعات صحیحی را بر اساس پیشنهادات راهنماهای غذایی مطرح ـ 55
 درصد از کالری 2محدودیت اسیدهای چرب اشباع به کمتر از  الف(
 گرم در روز برای آقایان 76به کمتر از ها مصرف قند ب(
 کیلوکالری در روز برای بزرگساالن 336تا  266به میزان  SOFAS ج(
 چرب ترانس هیچ توجهی نشده استهای به اسید د(

 دهد؟میها و پره بیوتیکها کدام گزینه اطالعات صحیحی درخصوص پروبیوتیک ـ 56
 .ها در غذاهای تخمیر شده وجود نداردپروبیوتیک الف(
 .باشندمی هابیوتیکمنابع پرهسیر و پیاز از  ب(
 .ها و سالمت روان گزارش نشده استبیوتیکارتباطی میان مصرف پره ج(
 .باشد.می هافقط شامل پروبیوتیکها سین بیوتیک د(
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 کدام گزینه درخصوص آکریالمید صحیح است؟ ـ 57
 اسید آمینه آسپاراژین در تولید آن نقش دارد الف(
 در تولید آن نقشی ندارندها قند ب(
 شودمی در شرایط با رطوبت زیاد تولید ج(
 جذب آکریالمید بسیار کند است د(

 باشد؟می میلی گرم در هر سروینگچند کمتر یا مساوی  ،مقدار سدیم در مواد غذایی با برچسب کم سدیم ـ 58
 246 د( 234 ج( 46 ب( 34 الف(

 دهد؟می (Nutrient Reference Value)کدام گزینه اطالعات صحیحی از مقدار رفرانس ماده مغذی  ـ 59
 .پوشاندمی درصد از جامعه را 89تا  79: نیاز حداکثر RDA الف(
 .: مقادیر دریافت روزانه که با خطر همراه استUL ب(
 .ها همراه استخطر بیماریاز دریافت منابع انرژی که با کاهش ای : دامنهAMDR ج(

 .های افراد مناسب نیستهای گروهریزی دریافت: در برنامهEAR د(

 در فرموالی نوزادان چقدر پیشنهاد شده است؟ PUFAبه  Eنسبت مناسب ویتامین  ـ 61
 2 د( 3 ج( 4 ب( 26 الف(

 بیوشیمی
 :بجز شود،می اوره خون همه موارد زیر باعث افزایش ـ 60

 آمینههای افزایش کاتابولیسم اسید الف(
 I افزایش فعالیت آنزیم کاربامیل فسفات سنتتاز ب(
 نارسایی کلیوی ج(
 اختالالت کبدی د(

 علت اصلی عدم تولید اسید اسکوربیک در انسان کدام است؟ ـ 62
 NADH توسط glucuronic acid اکسید شدن الف(

 UDP-Gفسفات به  -2برگشت ناپذیری واکنش تبدیل گلوکز  ب(
 gulonic acidفقدان آنزیم برای متیالسیون  ج(
  به اسکوربیک اسید L-gulonolactone تبدیل عدم د(

 :بجز شود،می تمام موارد زیر در ساختمان گانگلیوزید یافت ـ 63
 اسیدسیالیک د( اسیدچرب ج( اسفنگوزین ب( گلیسرول الف(

از مـوارد   یـک کدام( افزایش یافته است، PTHrP) PTH related peptideزان یدر یک بیمار مبتال به سرطان که م ـ 60

 دهد؟ یزیر رخ م
 یزمیپرمنیه د( یزمیپومنیه ج( یلسمکپریه ب( یلسمکپویه الف(

 شود؟می از موارد زیر ایجاد یککداماست،  ApoEدر بیماری که دچار نقص در  ـ 65
 IDLافزایش  الف(
 HDLافزایش  ب(
 کاهش باقیمانده شیلومیکرون ج(
 کاهش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز د(
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 زنجیره تنفسی است. کاهش فعالیت کدام آنزیم در این بیمار مورد انتظار است؟ Iبیماری دچار نقص ژنتیکی در کمپلکس  ـ 66
 فسفوگلیسرات کیناز د( فسفاتاز -6گلوکز  ج(  پیروات کربوکسیالز ب( پیروات دهیدروژناز الف(

 :بجز های زیر افزایش بیلیروبین کونژوگه وجود دارد،در همه بیماری ـ 67
  دوبین جانسونسندرم  الف(
 انسداد مجاری صفراوی ب(
 سندرم روتر ج(
 سندرم ژیلبرت د(

 :بجز شود،می طی کاتابولیسم تمامی اسیدهای آمینه زیر پیروات تولید ـ 68
 تیروزین د( سرین ج( سیستئین ب( آالنین الف(

 :بجز گلیکوژنولیز صحیح است،زیر در ارتباط با های همه گزینه ـ 69
 مصرفی خود عضله ATPدر عضله برای تولید  الف(
 هامصرفی سایر بافت ATPدر کبد برای تولید  ب(
 در عضله برای تأمین گلوکز خون ج(
 در کبد برای تأمین گلوکز خون د(

 ترین اسیدآمینه موجود در گردش خون کدام است؟فراوان ـ 71
 تیروزین د(  آالنین ج( گلوتامین ب(  وتاماتگل الف(

 شود؟می هیپرآمونمی به علت نقص ژنتیکی در کدام آنزیم ایجاد -سندرم هیپرانسولینیسم ـ 70
 گلوتامات دهیدروژناز الف(
 آمینو اسید اکسیداز ب(
 Iکربامویل فسفات سنتتاز  ج(
 آمینو ترانسفراز د(

 کربنیک انیدراز برای فعالیت به کدام کوفاکتور نیاز دارد؟ ـ 72
 Cu+2 د( Zn+2 ج( Mn+2 ب( Mg+2 الف(

 در ادرار کدام است؟ها دفعی آندروژناصلی متابولیت  ـ 73
 کتو استروئیدها-27 الف(
 پرگناندیول ب(
 گلوکوروناتهای کونژوگه ج(
 سولفاتهای کونژوگه د(

 :بجززیر در تبدیل اسید آمینه آالنین به گلوکز دخالت دارند، های همه آنزیم ـ 70
 انوالز د( پیروات کیناز ج( ترانس آمیناز ب( پیروات کربوکسیالز الف(

 شود؟می اسید سیالیک از ترکیب شدن کدام دو مورد زیر حاصل ـ 75
 و الکتاتفسفات  -6گلوکز  یلاست -N الف(
 فسفات و فسفوانول پیروات -6استیل گلوکز  -N ب(
  فسفات و الکتات -6استیل مانوز آمین  -N ج(
 فسفات و فسفوانول پیروات -6مانوز آمین  یلاست -N د(
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 :بجزشوند، می همه عوامل زیر موجب ترشح آلدوسترون از غده آدرنال ـ 76
 خوندر پاسخ به کاهش حجمها رنین آزاد شده از کلیه الف(
 غشاهای آنژیوتانسینوژن متصل شونده به گیرنده ب(
 افزایش میزان کلسیم در سلول ج(
 DAGو  IP3تولید  د(

هـای  تحـت بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بررسـی      ماندگی ذهنی و خود آزاری عقب بیماری با افزایش سطح اسید اوریک و ـ 77

 را نشان داده است. تشخیص کدام است؟ (HGPRTase)گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز   - در هیپوزانتینمولکولی نقص 
 سندرم نقص ایمنی مرکب الف(
 اوروتیک اسیدوری ارثی ب(

 سندرم شیهان ج(
 سندرم لشنیهان د(

کربوکسـیالز   Aنزیم آنزیم اسـتیل کـوآ   نمودن فعال با......  چرب،های اسید اکسیداسیون و سنتز تنظیم مسیر در  ـ 78

(ACCسنتز اسید ،) چرب را تحریک نموده و ...... با مهار آنـزیم کـارنیتین پالمیتویـل ترانسـفراز     هایI (CPT1) ،

 .کندرآیند اکسیداسیون اسیدهای چرب را مهار میف
 Aنزیم آکو استیل –اگزالواستات  الف(

 تاگزالواستا – A یماستیل کوآنز ب(
 A یمکوآنز مالونیل –سیترات  ج(
 تسیترا – A یممالونیل کوآنز د(

 ترین دلیل افزایش مقدار گلوکز خون در افراد چاق کدام است؟اصلی ـ 79
 بتاهای کاهش تولید انسولین توسط سلول الف(
 ایجاد مقاومت به انسولین ب(
 بتاهای کاهش تعداد سلول ج(
 آلفاهای گلوکاگون توسط سلولافزایش تولید  د(

 ( و تغییر سیالیت غشا دارد؟lipid raftگیری لیپید رفت )یر به ترتیب اهمیت بیشتری در شکلاز ترکیبات ز یککدام ـ 81
 پروتئین -کلسترول  الف(
 کلسترول -کلسترول  ب(
 کلسترول -فسفولیپید  ج(
 فسفولیپید -فسفولیپید  د(

 دهد؟می اشتها را افزایش ،در هیپوتاالموس IP3کدام هورمون با افزایش  ـ 80
 TRH د( Leptin ج( Ghrelin ب( Insulin الف(

 :بجزهستند،  ABCزیر در ارتباط با نقص در ابرخانواده ناقلین های همه بیماری ـ 82
 بیماری تانژیر الف(
 کلستاز حاملگی ب(
 جانسون -سندرم دوبین ج(
 بیماری هارت ناپ د(
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 شود؟می محسوبها کدام دسته از پروتئین جزءکازئین )پروتئین شیر(  ـ 83
 نوکلئوپروتئین د( لیپوپروتئین ج( فسفوپروتئین ب( گلیکوپروتئین الف(

، ECGمبتال به عقب ماندگی ذهنی با درد قفسه سینه به بیمارسـتان منتقـل گردیـده اسـت. بـا      ای ساله 20خانم  ـ 80

به پـایین و داخـل مشـخص    ها انفارکتوس قلبی تشخیص داده شده است و در معاینه بیمار، جابجایی عدسی چشم

 نقص ارثی کدام آنزیم در این بیمار مطرح است؟ است.
 آدنوزین دآمیناز الف(
 بوکسیالزپیروات کر ب(
 فنیل آالنین هیدروکسیالز ج(
 ن سنتازنیسیستاتیو د(

 شود؟می در اثر مسمومیت با سرب، عملکرد کدام آنزیم مختل ـ 85
 آدنوزین دآمیناز الف(
 لینیک اسید دهیدراتازولو آمینو ب(
 اسفنگومیلیناز ج(
 لیپوپروتئین لیپاز د(

 آنزیم در ایجاد آنیون سوپراکسید نقش دارد؟کدام  ـ 86
 گلوتاتیون پراکسیداز د( کاتاالز ج( اکسیداز NADPH ب( سوپراکسید دیسموتاز الف(

 دهد؟می را کاهشها از آنزیم یککدامافزایش نسبت گلوکاگون به انسولین، فعالیت  ـ 87
 پیروات کربوکسیالز الف(
 فسفاتاز -6گلوکز  ب(

 Aپروتئین کیناز  ج(
 فسفوفروکتوکیناز -6 د(

در کبـد و   (PEPCK)گلوکوکورتیکوئیدها چه تأثیری بر میزان فعالیت آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسـی کینـاز    ـ 88

 بافت چربی دارند؟
 افزایش فعالیت در کبد و مهار در بافت چربی الف(
 چربیافزایش فعالیت در کبد و بافت  ب(
 مهار فعالیت در کبد و افزایش فعالیت در بافت چربی ج(

 مهار فعالیت در کبد و بافت چربی د(

در واکنش تبدیل پیروات به اگزالواستات در مسیر گلوکونئوژنز، کدام ترکیب محرک مثبـت بـرای آنـزیم پیـروات      ـ 89

 شود؟می کربوکسیالز محسوب
 استیل کولین د( Aمالونیل کوآنزیم  ج( انسولین (ب Aاستیل کوآنزیم  الف(

 عدم توانایی کبد در مصرف اجسام کتونی به دلیل عدم وجود کدام آنزیم است؟ ـ 91
 ترانسفراز Aنزیم کوآاستواستات سوکسینیل  الف(
 کتوتیوالز ب(
 لیاز HMG-CoA ج(
 هیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز -بتا د(
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 فیزیولوژی

 کدام است؟ (Positive afterpotential)علت پتانسیل متعاقب مثبت  ـ 90
 های سدیمی وابسته به ولتاژفعال شدن کانال الف(
 های پتاسیمباال بودن نفوذپذیری غشاء به یون ب(
 پتاسیم - کاهش فعالیت پمپ سدیم ج(

 باال بودن نفوذپذیری غشا به کلسیم د(

 شوند؟می داروهای بیحس کننده موضعی بیشتر باعث مهار هدایت کدام فیبر عصبی ـ 92
 Aδ د( C ج( B ب( Aα الف(

 ؟شودنمیکدام عامل زیر باعث اتساع عروق موضعی  ـ 93
 Adenosine الف(
 Lactic Acid ب(

 Elevated Blood Temperature ج(
 Norepinephrine د(

 درباره فشار اسمزی کدام مورد درست است؟ ـ 90
 انرژی جنبشی با جذر سرعت ذره رابطه مستقیم دارد. الف(
 کنند.می ها با انرژی جنبشی بیشتر، فشار اسمزی بیشتری تولیدیون ب(

 درشت سهم بیشتری در تعیین فشار اسمزی دارند.های ملکول ج(
 تعداد ذرات در محلول است.کننده، عامل تعیین د(

 از عوامل زیر بر انعقاد خون بی تأثیر است؟ یککدام ـ 95
 آتروفی معده الف(
 انسداد مجاری صفراوی ب(
 هااختالل در جذب چربی ج(

 هپاتیت د(

امل تمایل ریه بـرای روی هـم خوابیـدن    ترین عدر صورت ایجاد شکاف در قفسه سینه و ایجاد پنوموتوراکس، مهم ـ 96

 کدام است؟
 خاصیت االستیک بافت ریه الف(
 هواییهای وجود سورفکتانت در الیه آب روی جدار داخلی کیسه ب(

 هوایی های نیروی کشش سطحی الیه آب روی جدار داخلی کیسه ج(
 تمایل قفسه سینه برای باز شدن  د(

 دارد؟ کمتریاز موارد زیر در تنظیم فشار سهمی اکسیژن در مایع میان بافتی نقش  یککدام ـ 97
 متابولیسم بافتی الف(
 جریان خون بافتی ب(
 هموگلوبین موجود درخون ج(

 (mm Hg 466-66)ای تغییرات فشار اکسیژن حبابچه د(
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 کند، چیست؟می معده محافظتعامل اصلی که از مخاط دوازدهه در برابر اسید  ـ 98
 بیکربنات پانکراس  الف(
 سد مخاطی داخلی ب(
 بیکربنات دئودنومی ج(
 بیکربنات کبدی  د(

 های بزاق اثر ضد باکتریایی دارد؟از یون یککدام ـ 99
 سدیم  د( کلر  ج( پتاسیم ب( تیوسیانات الف(

 ترشح معدی در جریان مرحله بین هضمی درست است؟ کدام عبارت درباره ـ 011
 شود. می های جداری ترشحبه طور کامل توسط سلول الف(
  سرشار از موکوس است. ب(
 سرشار از اسید و پپسین است. ج(
 کند. می گاسترین ترشح آن را زیاد د(

 ؟شودنمیتحریک کدام مورد زیر باعث تحریک جویدن  ـ 010
  هیپوتاالموس الف(
  تنه مغزی ب(
  عصب پنجم مغزی ج(
 عصب پاراسمپاتیک  د(

 شود؟می امواج آهسته عضالت صاف در کدام بخش دستگاه گوارش سبب انقباض ـ 012
  معده الف(
  روده باریک ب(
  روده بزرگ ج(
 اسفنکتر تحتانی مری د(

 افتد؟می زیر پدیده فرار بطنی اتفاقدر کدام وضعیت  ـ 013
 مهار شدید پاراسمپاتیک الف(
 تحریک شدید پاراسمپاتیک ب(
 تحریک شدید سمپاتیک ج(
 مهار شدید سمپاتیک د(

 ثیری بر سیستول و دیاستول دارد؟اافزایش سه برابری در تعداد ضربان قلب چه ت ـ 010
 .ددهمی کاهشرا فقط مدت دیاستول  الف(
 .ددهمی کاهشرا  سیستولفقط مدت  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(

 است؟ها استاندارد دوقطبی اندامهای در اشتقاق Tعلت مثبت بودن موج  یککدام ـ 015
 کاهش سرعت در سیستم هدایتی بطن ها الف(
 کندی رپالریزاسیون در نواحی اندوکاردی بطن ها ب(
 کاردی بطن هاکندی رپالریزاسیون در نواحی اپی ج(
 کاردی طی انقباضکاهش جریان خون نواحی اپی د(
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 دارند؟ یکمنقش  نیوتنسیآنژ - نیرن سیستمخون،  یاز انواع پرفشار یککدامدر  ـ 016
 هیکل یوجود تومور در دستگاه مجاور گلومرول الف(
 یا هیکل کیگلدبالت  ونیپرتانسیه ب(
 یمرکز یعصب ستمیس یکم خونبه واکنش در  ج(
 آئورت ونیکوارکتاس د(

 ؟نداردوجود  ریاز موارد ز یککداماست،  یآئورت چهیدر ییکه دچار نارسا یفشار نبض فرد یدر منحن ـ 017
   شتریب یستولیفشار س الف(
   کمتر یاستولیفشار د ب(
  یدندانه آئورت ج(
 فشار نبض شیافزا د(

 دارد؟ ی( اثر منفوژنزی)آنژ زایی رگ دهیبر پد ریز یاز فاکتورها یککدام ـ 018
 یالیفاکتور رشد اندوتل الف(
 یبروبالستیفاکتور رشد ف ب(
 نیواستاتیآنژ ج(
 نیوژنیآنژ د(

 که کلیرانس آن بیشتر از کلیرانس اینولین است، صحیح است؟ای کدام گزینه در مورد ماده ـ 019
 شود ولی ترشح نمی شود.می بازجذب الف(
 شود.می شود و کمی هم ترشحمی بازجذب ب(
 شود.می بازجذب نمی شود ولی ترشح ج(
 شود.بازجذب نمی شود و ترشح هم نمی  د(

 علت اصلی افزایش میزان فیلتراسیون گلومرولی متعاقب مصرف یک وعده غذای پر پروتئین است؟ یککدام ـ 001
 افزایش اندازه کلیه ها الف(
 شل شدن شریانچه آوران ب(
 تنگ شدن شریانچه وابران ج(
 افزایش جریان خون کلیوی د(

 کند؟می متعاقب دریافت یک رژیم غذایی پر سدیم، کمتر تغییر یککدام ـ 000
 میزان فیلتراسیون گلومرولی الف(

 سرعت جریان توبول دیستال ب(
 میزان دفع ادراری یون پتاسیم ج(
 ترشح هورمون آلدسترون د(

 شود؟می یریدی باعث افزایش غلظت پالسمایی کدام مورد زیهای تیروافزایش هورمون ـ 002
 اسید چرب آزاد  د( تری گلیسیرید ج( فسفولیپید ب( کلسترول الف(

 کند؟می انسولین کدام آنزیم زیر را مهار  ـ 003
 الزیکوآ کربوکس لیاست د( گلیکوژن سنتاز ج( گلوکوکیناز ب( فسفوریالز الف(
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 کند؟اپیتلیال روده زیاد میهای ، بیان ژن کدام پروتئین را در سلولDبرای افزایش جذب کلسیم، فرم فعال ویتامین  ـ 000
  کانال کلسیمی الف(

  کالبیندین ب(

  پمپ کلسیمی ج(

 سدیم -مبادله گر کلسیم  د(

 شود؟می اثر زیر سوماتواستاتین موجب کدام ـ 005
 ترشح کیسه صفراافزایش  الف(
 تحریک ترشح گلوکاگون  ب(
 افزایش تحرک معده  ج(

 مهار ترشح انسولین د(

 شود؟می هورمون رشد موجب افزایش کدام موارد زیر ـ 006
 غلطت اسیدهای چرب در مایعات بدن، تولید اسید استواستیک، تولید گلوکز توسط کبد الف(
 عضالنی به انسولین، حمل اسیدهای آمینه از غشای سلولهای سلولدهی پاسخ ترشح انسولین، ب(

 DNAمصرف گلوکز مغز، تولید اجسام کتونی، کپی برداری از  ج(
 عضالنی به انسولین، توده چربی بدنهای دهی سلولتولید گلوکز توسط کبد، پاسخ د(

 باشد؟می های استروئیدی فوق کلیویهورمون کدام روند زیر مرحله محدودکننده سرعت در ساخت ـ 007
 تبدیل کورتیکوسترون به آلدسترون الف(
 تبدیل کلسترول به پرگننولون ب(
 تبدیل پروژسترون به هیدروکسی پروژسترون ج(
 تبدیل دزوکسی کورتیزول به کورتیزول د(

 شود؟می عمقی مخچه، کدام اثر را باعثهای آسیب هسته ـ 008
 هیپرتونی عضالت محیطی در سمت آسیب الف(
 هیپوتونی عضالت محیطی در سمت آسیب ب(
 هیپرتونی عضالت محیطی در سمت مخالف آسیب ج(
 هیپوتونی عضالت محیطی در سمت مخالف آسیب د(

 با تطابق آهسته هستند؟های زیر از نوع گیرندههای کدام مجموعه از گیرنده ـ 009
 ماکوالی دستگاه دهلیزی، فشاری درخت شریانی، شیمیایی اجسام آئورتی الف(
 درد، اجسام پاچینی، شیمیایی اجسام کاروتیدی ب(
 دوک عضالنی، ماکوالی دستگاه دهلیزی، اجسام مایسنر ج(

 دوک عضالنی Iaهای فشاری درخت شریانی، درد، آوران د(

 سازد؟های زیر را کمتر دچار اختالل میاز فرآیند یککدامآسیب ناحیه هیپوکمپ  ـ 021
 یادگیری رفلکسی الف(

 ایجاد حافظه بلند مدت کالمی ب(
 ایجاد حافظه بیانی ج(
 عملکرد پاداش و تنبیه د(

www.nokhbegaan.com
 
021-66902061-66902038-09372223756



 

 0011سال  یهتغذ علوم مجموعه کارشناسی ارشدآزمون 

05 

 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
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