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General English 
در ابتدای این بخش، با مبانی زبان عمومی در قالب نکات تستی و پرتکرار سؤاالت سال های اخیر آشنا می شوید.این نکات به طور عمده با دانش 

عمومی شما از معنی لغات انگیسی در شکل های مختلف فعل و اسم سروکار دارد و از لحاظ سطح دشواری، سؤاالت راحت تری نسبت به دو بخش 

دیگر کتاب دارد. سؤاالت این بخش، از قالب استاندارد و مشخصی پیروی می کنند که نکات الزم برای حل آنها در پاسخ های تشریحی آمده است؛ 

اما با توجه به پراکنده بودن مطالب دسته بندی ریزتر سؤاالت امکان پذیر نبود.

بهتر است برای استفاده هر چه بهتر ازاین نکات، لغات جدید و ناآشنا را برای خود یادداشت کرده و در بازه های زمانی مناسب مرور کنید. مهم ترین 

نکته در آموختن زبان، تکرار و تمرین چندین باره است.

1  Enlargement of heart or liver can be …....... by a chest X- ray. � (پزشکی�شهریور��۹۳-�قطب�شمال)

 retrieved (د  exploited (ج  revealed (ب  repaired (الف

بۀنیزگ  

فعل Reveal  یعنی آشکار کردن، ظاهر ساختن که برای X- ray در پزشکی بکار برده می شود.

2  Premature infants are more ........rickets, as they are born without a normal store of calcium.�(پزشکی�اسفند��۹۶-�قطب�شمال،�اصفهان�و�کرمان)

 contrasted with (د  dependent on (ج  different from (ب  prone to (الف

الفۀنیزگ  

عبارت prone to به معنی در معرض خطر و در معرض ابتالی چیزی بودن است. 

 کلمه prone به معزی حالت قرارۀیری بدن به صورت دمر است.

3  Water supply is a common source of infection as many organisms may be …..... by this route.�  (پزشکی�شهریور�-�۹۳قطب�آزاد)

 Admitted (د  Transmitted (ج  Submitted (ب  Limited (الف

جۀنیزگ  

فعل مهم Transmit را به معنی انتقال دادن به یاد داشته باشید. 
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4   Heart failure is closely ……… many forms of heart disease.� (شهریور-�۹۳قطب�تهران)

 Alleviated by (د  Involve in (ج  Coordinated by (ب  Associated with (الف

الفۀنیزگ  

عبارت Associated with به معنی وابسته بودن، ارتباط داشتن و پیوستن است. 

5  A pollutant is defined as an agent in the environment the presence of which can cause disease in those who are…....... 

� (پزشکی�شهریور�۹۳-�قطب�تبریز)

   Extended (د   Exacerbated (ج Exposed (ب   Expressed (الف

بۀنیزگ  

دراین سؤال با کلمه بسیار مهم و کاربردی Exposed آشنا می شوید که از فعل Expose منشا می گیرد. به معنی: در معرض چیزی قرار گرفتن. 

6  A thoracentesis was attempted but did not………. Fluid.� (پزشکی�شهریور-�۹۴قطب�شمال)

  Flow (د    Project (ج   Inject (ب   Yield (الف

بۀنیزگ  

Inject به معنی تزریق است. و thoracentesis  یک روش پزشکی است که در طی آن، سوزنی از پشت به ناحیه قفسه سینه وارد می شود و 

مایعات آن ناحیه برای بررسی، بیرون کشیده می شوند.

7  It is the………. of infectious diseases that differentiates them from non- infectious ones.� (پزشکی�شهریور��۹۴-�قطب�شمال)

   Improvement (د   Aggravation (ج   Communicability (ب Unity (الف

بۀنیزگ  

Communicability در رابطه با تقسیم بندی انواع بیماری ها، به معنی قابلیت سرایت و انتقال است که بیماری های مسری )واگیردار( را از 

غیرمسری جدا می کند.

8  As AIDS remains............... in the body for as long as 10 years one might have the disease but show no manifestation. 

�  (پزشکی�اسفند��۹۶-�قطب�شیراز�و�همدان)

  sequential (د   vigorous (ج   diligent (ب dormant (الف

الفۀنیزگ  

سؤال اشاره به دوره کمون طوالنی بیماری ایدز دارد. 

Manifestation به معنای ظهور بیماری یا آشکار شدن عالئم آن است. در واقع سؤال اشاره به دوره ی کمون طوالنی بیماری ایدز دارد که فرد 

علیرغم داشتن بیماری، عالئمی ندارد. در بین گزینه ها Dormant به معنای ساکت، مناسب جای خالی بوده اما حتی در صورتی که معنی آن را 

نمی دانستید، می توانستید از روش حذف گزینه استفاده کنید: Diligent به معنای سخت کوش، Vigorous به معنی نیرومند و تقریبا مرتبط با 

Diligent است. Sequential هم به معنی متوالی، دارای یک ترتیب خاص بوده و فرم اسمی آن یعنی sequence به معنی توالی و ترتیب است.

9  Another word for improvement, especially in recurring conditions such as cancer, is a........� (پزشکی�اسفند��۹۶-�قطب�شمال،�اصفهان،�کرمان)

hallucination (د remission (ج   placebo (ب relapse (الف

جۀنیزگ  
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14  His interest in medicine and his family’s three generations of doctors ………… led to his choosing the medical profession. 

�  (پزشکی�شهریور�۹۵-�قطب�تبریز)

insidiously (د innately (ج   irrationally (ب inevitably (الف

الفۀنیزگ  

به سؤالی پرتکرار از قید ها رسیدیم. Inevitably یعنی حتما، به ناچار؛ از قیدهای بسیار مهمی است که پای ثابت تمامی آزمون های زبان حساب 

می شود. حتما آن را با هم معنی هایش که در زیر آمده است، به خاطر بسپارید: 

certainlyinescapablyunavoidablyinevitablyحتماحتما

معنی�صورت�سؤال: عالقه او به پزشکی و سابقه سه نسل پزشک بودن در خانواده اش به طور قطع او را به سمت انتخاب حرفه پزشکی هدایت کرد.

در مورد لغات هم معنی یا به اصطالح Synonym، به این هم معنی های رایج و پرتکرار در متون و سؤاالت انگلیسی عمومی دقت کنید؛ بهتر 

است آنها را همراه هم بیاموزید.

WrongWrong Incorrect ,Inaccurate ,Mistaken ,Erroneous ,Improper ,Unsuitable

UseUse Employ ,Utilize ,Exhaust ,Spend

TellTell Disclose ,Reveal ,Expose ,Narrate ,Inform ,Divulge

ShowShow Display ,Exhibit ,Indicate ,Reveal ,Demonstrate

NewNew Unique ,Modern ,Current ,Recent

OldOld Feeble ,Ancient ,Aged ,Veteran ,Mature ,Primitive ,Stale

ImportantImportant Necessary ,Vital ,Critical ,Indispensable ,Valuable ,Essential ,Famous, 

Notable

HelpHelp Aid ,Assist ,Support ,Encourage ,Relieve

نکته ای که در مورداین جدول و جداول مشابه در ادامه باید در نظر داشته باشید، این است که ممکن است این لغات دقیقا و صد در صد در 

کاربرد، عین هم نباشند. بسته به نوع جمله و لحن بیان نویسنده، این کلمات کاربرد و گاه قدرت متفاوتی پیدا می کنند. 

15  After the splenectomy, his anemia......... and he no longer required transfusions.� (پزشکی�شهریور�۹۳-�قطب�مشهد)

  Developed (د Improved (ج   Increased (ب Empowered (الف

جۀنیزگ  

وضعیت کم  خونی بیمار پس از جراحی، بهبود پیدا کرده است. 3 گزینه دیگر به 

معنی قدرت گرفتن و وخامت یافتن شرایط کم خونی است؛ اما گزینه 3 معنی 

بهتر شدن و بهبودی یافتن می دهد.

آشنا  است،  پرکاربرد  بسیار  که  تغییرات  روند  و  بیان  نحوه  با  بعدی  بخش  در 

می شوید. همانطور که می دانید، در پزشکی یکی از مهمترین بحث ها، داده های 

آماری و تفسیرشان است.این تفاسیر معموال با کمک انواعی از فعل ها و لغات 

خاص بیان می شوند که در ادامه آمده است.این افعال و قید ها را حتما به خاطر 

داشته باشید.

Verbs to describe

rise
Jump
grow
climb
go UP
increase
soar

Verbs to describe

fall
drop
decline
decrease
go down
plunge
plummet

Adverbs to describe... HOW?

sharply   quickly
rapidly    steeply

considerably
significantly
substanally

steadily
gradually
moderately

slightly
slowly

How to describe

stay
remain

constant
steady
stable

+
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لغات مهم فصل: 

Benign: Not cancerous

Malignant: Cancerous

Anti-inflammatory: Reduces swelling, pain, and soreness (such as ibuprofen or naproxen)

Body Mass Index (BMI): Body fat measurement based on height and weight

Biopsy: A tissue sample for testing purposes

Hypotension: Low blood pressure

Hypertension: High blood pressure

Lesion: Wound, sore, or cut

Noninvasive: Doesn't require entering the body with instruments; usually simple

Outpatient: Check in and check out the same day

Inpatient: Plan to stay overnight for one or more days

In remission: Disease is not getting worse; not to be confused with being cured

Membrane: Thin layer of pliable tissue that serves as a covering or lining or connection 

between two structures

Acute: Sudden but usually short (e.g., acute illness)

Angina: Pain in the chest related to the heart that comes and goes

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD): Heartburn

Cellulitis: Inflamed or infected tissue beneath the skin

Epidermis: Outermost layer of skin

Neutrophils: Most common type of white blood cell

Edema: Swelling

Embolism: Blood clot

Sutures: Stitches

Polyp: Mass or growth of thin tissue

Compound fracture: Broken bone that protrudes through the skin

Comminuted fracture: Broken bone that shatters into many pieces
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1.  Preventive measures should be taken to block the unexpected …… of the stressful interventions done by physi-

cians in their private offices.� (پزشکی�شهریور��۱۴۰۰-�کشوری)

tranquility (د prophylaxis (ج equilibrium (ب consequences (الف

2.  Patients …………. spinal or regional anesthesia better than general anesthesia.� (پزشکی�شهریور��۹۸-قطب�زنجان)

degrade (د tolerate (ج approach (ب evoke (الف

3. The doctor’s good news about the condition of the baby..................... her mother’s anxiety.� (پزشکی�شهریور��۹۸-قطب�شیراز)

aggravated (د relieved (ج enhanced (ب aggregated (الف

4. The degree to which poor nutrition affects ................... to colds is not yet clearly established, but an inadequate diet 

is suspected of lowering resistance in general.� (پزشکی�شهریور��۹۸-قطب�همدان)

passage (د susceptibility (ج relation (ب distribution (الف

5. Television advertisements about smoking _________ often encourage people to stop smoking by saying that the 

patient shown has suffered terrible consequences.� (پزشکی�شهریور�-�۹۸قطب�شهیدبهشتی)

cessation (د benefits (ج incision (ب contribution (الف

6. Lack of exercise and overnutrition increase _________ to diseases associated with obesity. Fat people are exces-

sively prone to ischemic heart and cerebrovascular diseases.� (پزشکی�شهریور��۹۸-�شهیدبهشتی)

sanitation (د resistance (ج susceptibility (ب conservation (الف

7. It is generally accepted that obesity in infancy is a(n) _________ factor of obesity later in life, so parents are recom-

mended to control their children’s weight.� (پزشکی�شهریور�-�۹۸شهیدبهشتی)

disrupting (د determinant (ج indulgent (ب distributed (الف

8. Being overweight reduces life expectancy and surgery is a greater risk for a/an........person.� (پزشکی�دی��۹۹-�میان�دوره�کشوری)

obese (د feeble (ج skeletal (ب cute (الف

9. Governments should prevent ...........................and further spread of SARS-CoV-2 in public and educational settings.

� (پزشکی�دی��۹۹-�میان�دوره�کشوری)

comprehension (د termination (ج introduction (ب conclusion (الف
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10. After a knee surgery, patients may attend physical therapy sessions to .......... the related muscles.�(پزشکی�خرداد��۱۴۰۰-�میان�دوره�کشوری)

rehabilitate (د regurgitate (ج recollect (ب relocate (الف

11. Since early days in primary school, my sister wished to .......... a medical career as her job.� (پزشکی�خرداد��۱۴۰۰-�میان�دوره�کشوری)

terminate (د replicate (ج pursue (ب rescue (الف

12. Active immunization is the administration of antigens to ............ a protective immune response in the host.� �پزشکی)

(خرداد��۹۸-�میان�دوره�کشوری

Conduce (د reduce (ج deduce (ب induce (الف

13. An appropriate medication administration will ……. the patient’s conditions.� (پزشکی�خرداد��۹۵-�میان�دوره�کشوری)

fluctuate (د deteriorate (ج alleviate (ب aggravate (الف

123456

بالفجججالف

789101112

الفبدبدج

13

ج
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Medical Terminology 
این بخش از کتاب پیرامون اصطالحات، واژه شناسی و لغات تخصصی رشته های وابسته به علوم پزشکی است و مهمترین بخش سواالت آزمون 

علوم پایه را در بر می گیرد. در ابتدا مقدمه ای بر اصطالح شناسی پزشکی گفته شده که شامل مفاهیم، پسوند ها و پیشوند های اصطالحات پزشکی 

است؛ در ادامه لغات مربوط به سلول و سپس بیماری و درمان آورده شده است که باید آن ها را به خوبی فرا بگیرید و پیش نیاز فصل های بعدی 

است. در نهایت با دستگاه های بدن به صورت جداگانه آشنا خواهید شد. عالوه بر نکات واژه سازی، برخی بیماری ها یا اصطالحات مربوط به هر 

دستگاه هم آورده شده که اهمیت باالیی در سواالت علوم پایه دارد. مهم ترین و پرسوال ترین دستگاه ها، گوارش و تولیدمثل زنان است. برای 

یادگیری بیشتر حتما به فرم تجزیه شده ی لغات توجه کافی داشته باشید. با توجه به جداول خالصه و کاربردی هر زیرفصل، بخش »لب مطلب« 

تهیه نشده و توصیه می شود برای مرور از این جداول استفاده کنید.

مقدمات
13 سوال

M
ed

ic
al

 T
er

minology

دستگاه اسکلتی - 

عضالنی

27 سوال

پوست

14 سوال

دستگاه اندوکرین

7 سوال

حواس ویژه، 
گوش و چشم

21 سوال

دستگاه تنفس

16 سوال

دستگاه خون

و ایمنی

15 سوال

دستگاه تولیدمثل

مردانه

9 سوال

دستگاه عصبی و 

سالمت روان

25 سوال

دستگاه گوارش

27 سوال

دستگاه تولیدمثل 

زنانه، بارداری و تولد

31 سوال

دستگاه های قلبی - 

عروقی و لنفاوی

24 سوال

دستگاه ادراری

22 سوال
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پیشوند )prefix( ها

پیشوند های تعدادپیشوند های تعداد

معنی مثالمثالمعنی پیشوندپیشوند

prim/i-)ابتدا)اولیهprimaryاولین

mon/o-یکmonocularداشتن یک عدسی یا تأثیر گذاشتن روی یک چشم

uni-یکuniteداشتن یک جزء

hemi-نیم، یک طرفhemisphereنیمی از یک ساختار کروی

semi-نیمه، جزئیsemipermeableنفوذپذیری نسبی

bi-دو، دوبرابرbinaryاز دو قسمت ساخته شده

di-دوبرابرdiatomicدارای دو اتم

dipl/o-دوتاییdiplococci.که در گروه های دو تایی رشد می کنند cocci باکتری گرد

tri-سهtricuspidدارای سه نقطه یا لت

quadr/i-چهارquadruplet.یکی از چهار نوزادی که با هم متولد شدند

tetra-چهارtetralogyمثل تترالوژی فالوت. یک دسته چهارتایی

multi-زیادmulticellularشامل تعداد زیادی سلول

poly-زیاد، بی شمارpolymorphousدارای اشکال متعدد

پیشوند رنگ هاپیشوند رنگ ها

معنی مثالمثالمعنی پیشوندپیشوند

Cyan/oآبیcyanosisتغییر رنگ متمایل به آبی پوست در نتیجه کمبود اکسیژن

Erythr/oقرمزerythrocyteگلبول قرمز خون

Leuk/oسفید، بی رنگleukemiaسرطان گلبول سفید خون

Melan/oسیاه، تیرهmelaninرنگدانه تیره ای که به مو و پوست رنگ می دهد

Xanth/oزردxanthomaغده زرد رنگ بر روی پوست

پیشوند های منفیپیشوند های منفی

معنی مثال مثال معنی پیشوند پیشوند

فاقد آب anhydrous نه، بدون، فقدان a-/an-

ضد عفونی antiseptic برخالف Anti-

پیشنهاد نشده، توصیه نشده contraindicated بر ضد، متضاد Contra-

برداشت کلسیم از decalcify پایین، بدون، رفع، فقدان De-

جداسازی بافت ها برای مطالعات آناتومیکی dissect غیاب، رفع، جدا Dis-

بی اختیاری یا عدم کنترل در دفع incontinent بدون In, im, un

بی اهمیت noncontributory بدون non
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)Attention deficit hyperactivity disorder )ADHD: اختالل کاهش توجه توأم با بیش فعالی.	 

)Autism spectrum disorder )ASD: هر نوع نقصی در اوایل زندگی که واکنش ها و مهارت های ارتباطی فرد را تحت تأثیر می دهد.	 

Dementia: زوال تدریجی و معموال برگشت ناپذیر عملکرد هوشی.	 

Epidural hematoma: تجمع خون در فضای اپیدورال ) بین سخت شامه و جمجمه(.	 

Hydrocephalus: افزایش تجمع مایع-مغزی نخاعی در داخل  یا پیرامون مغز.	 

)Multi-infarct dementia )MID: دمانس ناشی از ایسکمی مزمن مغزی.	 

Neurilemmoma: تومور غالف عصب محیطی، شوانوم.	 

Parkinsonism: بیماری پارکینسون.	 

Seizure: یک حمله ناگهانی تشنج.	 

55  Bilateral damage to the brain which causes loss of memory is called ………...� (پزشکی�شهریور�و�اسفند��۹۴و��۹۵-�قطب�تهران)

  Amnesia (د   Analgesia (ج   Dysphagia (ب   Adiposalgia (الف

دگنینگ  

Amnesia  یعنی ضعف  یا اختالل حافظه دراثر صدمه  یا شوک.

معنی سایر گزینه ها: 

لغتلغتمعنیمعنی

Adiposalgiaاختالل نادر بافت زیر جلدی که با رشد دردناک بافت چربی همراه است

Dysphagiaمشکل در بلع

Analgesiaعدم احساس درد، بی حسی

56  An obstruction in the brain, such as from a tumor or a congenital blockage, or due to brain inflammation, can interfere with 

the drainage of CSF from the ventricles into the subarachnoid space. An excess fluid accumulates in the ventricles, the 

CSF pressure rises. This condition is called: .................� (پزشکی�شهریور��۹۳-�قطب�تبریز)

Hydronephrosis (د   Encephalopathy (ج   Hydrocephalus (ب   Encephalitis (الف

بگنینگ  

Hydrocephalus افزایش تجمع مایع مغزی-نخاعی در داخل  یا پیرامون مغز است.

ترجمه سوال: انسداد در مغز، مانند تومور  یا انسداد مادرزادی می تواند در تخلیه مایع-مغزی نخاعی از بطن ها به زیر عنکبوتیه اختالل  ایجاد 

کند. مایع اضافی در بطن ها جمع می شود و فشار مایع مغزی نخاعی افزایش می یابد.
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oto به معنای گوش و scope به وسیله ی معاینه گفته می شود. 

معنی گزینه ها:

لغتلغت معنیمعنی

otoscope وسیله معاینه گوش

retinoscope وسیله معاینه شبکیه

colonoscope وسیله معاینه کولون

ophthalmoscope وسیله معاینه چشم )بینایی(

97  The patient who referred to the health center with symptoms of fungal infection of the cornea was diagnosed as being 

affected by _________.� (�پزشکی�شهریور��۹۸-�قطب�شهیدبهشتی)

trichopathy (د dermatomycosis (ج ichthyosis (ب keratomycosis (الف

الفگنینگ  

ترجمه سوال: بیماری که به مرکز سالمت مراجعه کرد با عالئم عفونت قارچی قرنیه، به آلوده شدن با ....... تشخیص داده شد.

معنی گزینه ها: 

لغتلغت معنیمعنی

keratomycosis کراتومایکوزیس یا عفونت قارچی چشمی؛ به عنوان عفونت تهاجمی استرومای قرنیه ناشی از انواع قارچ ها تعریف می شود

ichthyosis ایکتیوزیس یا بیماری خشکی پوست، بیماری مادرزادی و ارثی که موجب زبر شدن و فلس مانند شدن پوست می شود

dermatomycosis درماتومایکوزیس یا عفونت قارچی

trichopathy تریکوپاتی یا بیماری )آسیب( مو

98  Which of the following refers to the adhesion of the eyelids?� (پزشکی�شهریور��۹۸-�قطب�همدان)

Esotropia (د Symblepharon (ج Presbycusis (ب Keratitis (الف

جگنینگ  

ترجمه سوال: کدام یک اشاره به چسبندگی پلک چشم دارد؟

معنی گزینه ها: 

symblepharon از پیشوند Sym به معنی با، همراه با و ریشه blephar/o به معنی پلک تشکیل شده است.
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106  Gestational diabetes occurs …. . (Medical Terminology 2021)

to any large fetus (ب  in a pregnant woman (الف

in a large baby with high blood glucose (د  during menopause (ج

الفگنینگ  

سوال در رابطه با دیابت بارداری است.

 معنی کلمات سوال: 

لغتلغتمعنیمعنی

Gestationalبارداری

fetusجنین، رویان

menopauseیائسگی

107  Failure of the pituitary is called ……….and, of course, leaves the gonads with no stimulation to produce hormones.� (تالیفی)

Hypoparathyroidism (د Hyperparathyroidism (ج Hyperpituitarism (ب Hypopituitarism (الف

الفگنینگ  

ترجمه سوال: نارسایی هیپوفیز را ....... می نامند و البته باعث کاهش تحریک غدد جنسی را برای تولید هورمون می شود.

hypo به معنای کم و pituitarism به معنای مربوط به غده ی هیپوفیز است. پیشوند hypo به کاهش عملکرد  یک غده و hyper به افزایش 

عملکرد آن مربوط می شود. دقت کنید که گزینه ی ۳ و ۴ مربوط به غده ی پاراتیروئیدند.
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131  When the caliber of a vessel is narrowed, the condition is called ……� (پزشکی�شهریور��۱۴۰۰-�کشوری)

angioparesis (د angiopoiesis (ج angiosclerosis (ب angiostenosis (الف

الفگنینگ  

ترجمه سوال: وقتی که قطر رگ باریک می شود،.... نامیده می شود.

 در لغت شناسی پزشکی، به جای vessel از اصطالح angio استفاده می شود و به جای کلمه narrow  از پسوند stenosis استفاده می شود.

 معنی سایر گزینه ها: 

لغتلغت معنیمعنی

angiostenosis باریک شدن قطر مجرای رگ

angiosclerosis سفت شدن دیواره رگ

angiopoiesis روند ساخته شدن رگ خونی یا لنفی

angioparesis
درجه خفیفی از فلج شدگی  یا بدون تون عضالنی بودن 

رگ

دستگاه خون و ایمین

ریشه های مربوط به خونریشه های مربوط به خون

معنی مثال مثال معنی پسوند

افزایش سلول نارس گلبول قرمز erythroblastosis سلول نارس خونی blast/o

گلبول قرمز  erythrocyte قرمز Erythr/o

ترس از خون hemophobia خون
Hem/o

Hemat/o

رتیکولوسیت )سلول دارای مش( reticulocyte دارای مش و شبکه reticul/o

سلول های با شکل متفاوت و غیرطبیعی poikilocyte متفاوت، غیرطبیعی Poikil/o

مطالعه ی سرم serology سرم ser/o

منشأ گرفته از مغز استخوان myelogenic مغز استخوان myel/o
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 Cholecystitis به معنای التهاب کیسه صفرا است.

153  After one week and several unsuccessful attempts to wean the patient from the ventilator, the pulmonologist suggested 

a permanent ….…� (پزشکی�اسفند��۹۴-�قطب�آزاد)

   tracheostomy (د   endotracheal (ج   thoracentesis (ب   oximetry (الف

دگنینگ  

ترجمه سوال: پس از  یک هفته و چندین بار تالش ناموفق برای جدا کردن بیمار از ونتیالتور، متخصص ریه پیشنهاد tracheostomy دائمی 

کرد. Tracheostomy  یک روش جراحی است که شامل  ایجاد  یک برش در قسمت قدامی گردن و باز کردن  یک راه هوایی مستقیم از طریق  

برشی در نای است.

به جدول پسوند های جراحی در ابتدای فصل ۲ مراجعه کنید.

154  A chronic pulmonary disease characterized by enlargement and destruction of the alveoli is called:� (پزشکی�اسفند��۹۴-�قطب��مشهد)

  Cystic fibrosis (د  Pneumoconiosis (ج   Pneumothorax (ب   Emphysema (الف

الفگنینگ  

آمفیزم  یک بیماری ریوی است که باعث تنگی نفس می شود. دیواره های داخلی آلوئول ها ضعیف شده و پاره می شوند و به جای فضاهای 

کوچک، فضاهای بزرگ تری  ایجاد می کنند.
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171  After the CT scan, the physician diagnosed a displacement in the patients’ stomach to the right part which is called 

.............�  (پزشکی�شهریور�۹۳-�قطب�آزاد)

   Sinistromanual (د   Megalogastria (ج   Dextromanual (ب   Dextrogastria (الف

الفگنینگ  

Dextr/o  یعنی راست؛ gastr نیز به معنی معده است. پس Dextrogastria  یعنی جابجایی و قرارگیری معده به سمت راست.

به جدول پیشوند های وضعیت در ابتدای درسنامه فصل 2 توجه کنید.

معنی سایر گزینه ها: 

لغتلغتمعنیمعنی

Dextromanualراست دست بودن 

Megalogastriaاندازه غیر طبیعی بزرگ معده 

Sinistromanualچپ دست بودن

راهنمایی: وقتی چیزی را روی حالت manual تنظیم می کنید  یعنی حالت تنظیمات دستی؛ در نتیجه معنی Dextromanual تحت عنوان 

راست دست بودن قابل پیش بینی است؛ تنها کافیست معنی دو بخش Dextr و manual را بدانید.

172  All of the following conditions can cause GI obstruction except for:� (پزشکی�اسفند��۹۴-�قطب�مشهد)

   Pyloric stenosis (د   Intussusception (ج   Cirrhosis (ب   Volvulus (الف

بگنینگ  

ترجمه سوال: همه شرایط زیر می توانند باعث انسداد دستگاه گوارش شوند به جز: سیروز کبدی.

معنی سایر گزینه ها: 

لغتلغتمعنیمعنی

volvulusولولوس  یا پیچ خوردن روده

intussusceptionیک بیماری جدی است که در آن بخشی از روده به قسمت مجاور آن می لغزد 

Pyloric stenosisتنگی دریچه ی پیلور که می تواند منجر به انسداد مجرا شود

       

173  Proctopexy means surgical fixation of …….� (پزشکی�اسفند��۹۷-�قطب�تبریز)

   rectum (د   jejunum (ج   duodenum (ب   ileum (الف

دگنینگ  
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189  Characterized by upper quadrant pain colicky in nature, ...... is often associated with meals or diets, but this is not required.

� ileocolostomy (د ulcerative colitis (ج cholelithiasis (ب cystitis (الف(پزشکی�شهریور��۹۸-�قطب�کرمان)

بگنینگ  

ترجمه سوال: با درد کولیکی ربع فوقانی مشخص می شود، ......اغلب با وعده های غذایی  یا رژیم غذایی همراه است، ولی الزمه آن نیست.

معنی گزینه ها: 

لغتلغت معنیمعنی

cystitis التهاب مثانه

cholelithiasis تشکیل سنگ کیسه صفرا

ulcerative colitis کولیت زخمی

ileocolostomy پیوند زدن  ایلئوم به کولون

Cholelithiasis: chole- + lithiasis

درد ناگهانی و تشدید شونده در قسمت سمت راست باالی شکم از عالئم اصلی سنگ کیسه صفرا است.

190  He is suffering from ……; the wall of his stomach is softened.� (پزشکی�شهریور��۱۴۰۰-�کشوری)

gastroptosis (د gastroschisis (ج gastromalacia (ب gastrolysis (الف

بگنینگ  

ترجمه سوال: او از بیماری.... رنج می برد، دیواره معده او نرم شده است.

در لغت شناسی پزشکی، به جای کلمه stomach از کلمه gastro استفاده می گردد. هم چنین به جای کلمه softening از کلمه  یا پسوند 

malacia به معنای نرم شدگی استفاده می شود.

لغتلغت معنیمعنی

gastrolysis عمل جراحی که در آن معده را از چسبندگی های اطرافش رها می کند و به معده قابلیت حرکت کردن را برمی گرداند

gastromalacia نرم شدن غیر طبیعی دیواره معده؛ پارگی اتولیتیک معده ناشی از آنزیم های درون زا

gastroschisis نقصی مادرزادی دیواره شکم که در آن روده خارح از بدن نوزاد مانده و به داخل بدن بازنگشته است

gastroptosis گاستروپتوز جابجایی غیر طبیعی معده به سمت پایین است

 )  gastro + ptosis( که در تصویر زیر نمایش داده شده است: 
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Cystocele: وضعیتی که در آن بافت های حمایتی اطراف مثانه و دیواره واژن ضعیف و کشیده می شوند و به مثانه و دیواره واژن اجازه 	 

می دهند به داخل کانال واژن بیفتند.

Enuresis: از دست دادن کنترل مثانه، شب ادراری. 	 

Epispadias:  یک نقص مادرزادی نادر که در دهانه مجرای ادرار قرار دارد.	 

Glycosuria: گلوکز  یا سایر قندها مانند الکتوز، فروکتوز  یا گاالکتوز در ادرار.	 

Polydipsia: احساس تشنگی شدید.	 

191  Renal calculi are:� (پزشکی�اسفند�۹۴-�قطب�آزاد)

  gallstones (د   kidney stones (ج   kidney malfunction (ب   bile obstructions (الف

جگنینگ  

  Obstruction .سنگ کلیه(: رسوبات سختی هستند که از مواد معدنی و نمک تشکیل شده اند که در داخل کلیه تشکیل می شوند( Renal calculi

یعنی انسداد، malfunction معنی درست کار نکردن می دهد.

192  A long-term kidney stone infection is called ………...� (پزشکی�شهریور��۹۶-�قطب�آزاد)

  malignant glomerulonephritis (ب   malignant pyelonephritis (الف

   chronic glomerulonephritis (د   chronic pyelonephritis (ج

ج و دگنینگ  

سنگ کلیه را Kidney stones ،renal calculi ،nephrolithiasis  یا urolithiasis نیز می نامند.

توضیح سوال: این سوال به صورت درست باید تحت عنوان  A long-term kidney infection طرح می شد، دراین صورت، تنها گزینه 4  ،یعنی 

chronic glomerulonephritis، پاسخ صحیح سوال است.

193  "Cystorrhaphy" is the surgical …………. Of urinary bladder.� (پزشکی�اسفند��۹۷-�قطب�شمال)

   removal (د   incision (ج   repair (ب   crushing (الف

بگنینگ  

Cystorrhaphy  یعنی بخیه زدن زخم  یا نقص در مثانه.

معنی سایر گزینه ها: 

لغتلغتمعنی معنی 

crushingسنگ  شکنی، خرد کردن سنگ 

برش  یا شکافی که در بافت  ایجاد شده 

است
incision

removalبرداشتن
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Lithotripsy به معنی شکستن سنگ های بزرگ به سنگ های کوچکتر و قابل دفع است که با دستگاه سنگ شکن انجام می شود.

سنگ شکن، سنگ کلیه را با ارسال انرژی اولتراسونیک متمرکز  یا امواج ضربه ای به طور مستقیم به سنگی که ابتدا با فلوروسکوپی )نوعی »فیلم« 

اشعه ایکس(  یا اولتراسوند )امواج صوتی با فرکانس باال( قرار گرفته است، درمان می کند. امواج ضربه ای،  یک سنگ بزرگ را به سنگ های 

کوچکتر می شکند که از سیستم ادراری عبور می کنند.

202  If a patient says, "I can’t hold my water", s/he is suffering from urinary ……….� (پزشکی�شهریور��۹۶-�قطب�اهواز)

   incontinency (د   frequency (ج   hesitancy (ب   urgency (الف

دگنینگ  

معنی لغات گزینه ها: 

لغتلغتمعنیمعنی

urgencyضرورت، فوریت

hesitancyدو دلی، تردید، درنگ

frequencyتناوب، تکرار

incontinencyبی اختیاری

203  The voiding of urine is technically called ………….� (پزشکی�اسفند��۹۵-�قطب�همدان)

 Accommodation (د   Gestation (ج   Gustation (ب   Micturition (الف

الفگنینگ  

تخلیه ادرار Micturition نامیده می شود.

204  Jack had a severe trauma to the lower spinal cord, resulting in an inability to control urination. Which one of the following 

terms best describes this inability?� (پزشکی�اسفند��۹۴-�قطب�تبریز)

   intolerance (د   contraction (ج   constipation (ب   incontinence (الف

الفگنینگ  

معنی لغات گزینه ها: 

لغتلغتمعنیمعنی

incontinenceبی اختیاری

constipationیبوست

contractionانقباض

intoleranceعدم تحمل، نابردباری
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212  Surgical attachment of the urinary bladder to the abdominal wall or to other supporting structures is referred to as ....... 

� (پزشکید�شهریور��۹۹-�کشوری)
cystopexy (د arthrodesis (ج pachydactyly (ب tracheotomy (الف

دگنینگ  

Cyst به مفهوم مثانه بوده و Pexy به عمل فیکس کردن و ثابت کردن چیزی اطالق می گردد. cystopexy به معنی اتصال جراحی کیسه صفرا  

یا مثانه به دیواره شکم  یا سایر ساختارهای نگهدارنده است.

دستگاه تولیدمثل مردانه

ریشه های مربوط به تولید مثل مردانهریشه های مربوط به تولید مثل مردانه

معنی مثال مثال معنی ریشه

تستوسترون testosterone بیضه test/o

عدم وجود  یک بیضه anorchism بیضه orchi/o, orchid/o

مربوط به اسکروتوم oscheal اسکروتوم osche/o

تلقیح کردن inseminate منی semin

ترشح زیاد منی polyspermia اسپرم، منی sperm/I, spermat/o

التهاب اپیدیدیم epididymitis اپیدیدیم epididym/o

ایجاد  یک منفذ در دفران به روش جراحی vasostomy وازودفران vas/o

عکس رادیوگراف از کیسه منی vesiculogram کیسه منی vesicul/o

ابزاری جهت اندازه گیری پروستات prostatometer پروستات prostat/o

اصطالحات مهم: 

)Benign prostatic hyperplasia )BPH: بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات.	 

Cryptorchidism: وضعیتی که در آن  یک  یا هر دو بیضه به داخل کیسه بیضه نزول پیدا نمی کنند.	 
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2  Whatever you call it, the use of nanotechnology in the field of medicine could revolutionize the way we detect and treat 

damage to the human body. Tests are in progress for targeted delivery of chemotherapy drugs and their final approval for 

their use with cancer patients is pending. If you hate getting shots, you’ll be glad to hear that oral administration of drugs 

that currently are delivered by injection may be possible in many cases. It is encapsulated in a nanoparticle which helps it 

pass through stomach to deliver drug into bloodstream. There are efforts underway to develop oral administration of sev-

eral different drugs using a variety of nanoparticles.� (پزشکی�اسفند�-�۹۳قطب�شمال)

1. What is the main idea of the passage?

  Application of Nano medicine (د   Chemotherapy drugs (ج   Drug administration (ب   Cancer patients (الف

2. According to the information provided in the passage, it could be implied that ………….

  Getting shots is easier that taking pills (الف

  It may be possible to take pills instead of injection in the future (ب

  Patients hate taking pills instead of injection (ج

  Chemotherapy drugs are delivered directly to the targeted part of patient’s body (د

3. The underlined "it" in the passage refers to ……………….

  Drug (د   Nanoparticle (ج   Injection (ب   Cancer patient (الف

4. It seems the writer is …………… nano medicine.

  Suspicious about (د   In favor of (ج   Indifferent to (ب   Critical of (الف

ترجمه متن: هر چه اسمش را بگذارید، استفاده از فناوری نانو در حوزه پزشکی می تواند در روش تشخیص و درمان آسیب های وارده به بدن 

انسان انقالبی ایجاد کند. آزمایشات برای تحویل هدفمند داروهای شیمی درمانی در حال انجام است و استفاده از آن ها در بیماران سرطانی در 

انتظار تأیید نهایی است. اگر از )دریافت داروی( تزریقی متنفرید، از شنیدن این موضوع خوشحال خواهید شد که تجویز خوراکی داروهایی که 

در حال حاضر به صورت تزریقی تجویز می شوند ممکن است در بسیاری از موارد امکان پذیر باشد.این ماده در یک نانوذره محصور شده است 

که به عبور آن از معده کمک می کند تا دارو را به جریان خون برساند. تالش هایی برای توسعه تجویز خوراکی داروهای مختلف با استفاده از 

انواع نانوذرات در حال انجام است.  

د. گزین1ۀ  

ایده اصلی متن چیست؟

د( کاربرد نانو دارد ج( داروهای شیمی درمانی   ب( تجویز دارو   الف( بیماران سرطانی  

ب. گزین۲1  

با توجه به اطالعات ارائه شده در متن، می توان چنین برداشت کرد که ………….

الف( گرفتن تزریقات راحت تر از مصرف قرص است

ب( ممکن است در آینده به جای تزریق، قرص مصرف شود

ج( بیماران از مصرف قرص به جای تزریق متنفرند

د( داروهای شیمی درمانی مستقیمًا به قسمت مورد نظر بدن بیمار تحویل داده می شود

د. گزین1ۀ  

it »آن« که زیر آن خط کشیده شده است به …………………. نسبت داده میشود

د( دارو ج( نانوذرات    ب( تزریق    الف( بیمار سرطانی  

ج. گزین1ۀ  

به نظر می رسد نویسنده …………… نانو دارو است.

د( مشکوک به  ج( مدافع     ب( بی تفاوت به   الف( منتقد   
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3  Many developments in modern medicine are almost incredible. They include the replacement of damaged blood vessels with 

simulated ones made of plastic, the transplanting of tissue such as the lens of eyes, the invention of artificial kidney to clean 

the blood of the persons at regular intervals and the development of heart and lung machines to keep patients alive during very 

long operation. All these things open a hopeful vista for the future of surgery. One of the most revolutionary areas of modern 

surgery is that of organ transplant. Until a few years ago, no person except an identical twin was able to accept into his body 

the tissues of another person without reacting against them and eventually killing them. Recently, however it has been discov-

ered that with the use of X- rays and special drugs, it is possible to graft tissues from one person to another, which will survive 

for periods of years or more. Kidney had been successfully transplanted between non- identical twins. Heart and lung trans-

plant have been successful in animals, though certain rejection problems in human have yet to be solved.� (پزشکی�شهریور�-�۹۵قطب�شمال)

1. The text mostly discusses ………….

  Tissue rejection in transplant operations (ب   Various organ transplantation techniques (الف

  Synthetic substitutions used in transplant surgery (د   Technological advances in transplant surgery (ج

2. The term simulated (line 2) can be replaced by ……………..

 Donated (د   Identical (ج   Simplified (ب   Artificial (الف

3. Surgery, as compared to a few years ago, …………….

  Has advanced mainly due to technology (الف

  Has progressed, but mainly in the animal experience (ب

  Has been enhanced by the use of drugs and X- rays (ج

  Has eliminated altogether problems related to tissue rejection (د

ترجمه متن: بسیاری از پیشرفت ها در پزشکی مدرن تقریبًا باورنکردنی هستند. آن ها شامل جایگزینی رگ های خونی آسیب دیده با رگ 

های شبیه سازی شده از پالستیک، پیوند بافتی مانند عدسی چشم، اختراع کلیه مصنوعی برای تمیز کردن خون افراد در فواصل زمانی معین 

و توسعه دستگاه های قلب و ریه برای زنده نگه داشتن بیماران در طول اعمال جراحی بسیار طوالنی هستند. همه این موارد چشم اندازی 

امیدوارکننده را برای آینده جراحی ایجاد می کند.  یکی از انقالبی ترین زمینه های جراحی مدرن، پیوند اعضا است. تا چند سال پیش، به جز  

دوقلوهای همسان هیچکس قادر به پذیرش بافت های فرد دیگری بدون بروز واکنش در برابر آن ها و در نهایت از بین بردن آن ها، نبود. اما 

اخیرًا کشف شده است که با استفاده از اشعه ایکس و داروهای خاص می توان بافت هایی را از فردی به فرد دیگر پیوند داد و برای سال ها 

زنده نگه داشت. کلیه با موفقیت بین دوقلوهای غیر همسان پیوند شده است. پیوند قلب و ریه در حیوانات موفقیت آمیز بوده است، اگرچه 

برخی از مشکالت رد پیوند در انسان هنوز حل نشده است.  

ج. گزین1ۀ  

متن بیشتر در مورد …………….بحث می کند.

ب( رد بافت در جراحی پیوند الف( تکنیک های مختلف پیوند اعضا   

د( جایگزین های مصنوعی مورد استفاده در جراحی پیوند ج( پیشرفت های تکنولوژیکی در جراحی پیوند  

الف. گزین۲1  

عبارت simulated )خط 2( را می توان با ……………….. جایگزین کرد.

د( اهدا شده ج( یکسان   ب( ساده شده   الف( مصنوعی  

 simulated = شبیه سازی شده، مصنوعی

الف. گزین1ۀ  

جراحی، در مقایسه با چند سال پیش، ……………….

ب( پیشرفت کرده است، اما عمدتًا در تجربه حیوانی بوده الف( عمدتًا به دلیل فناوری پیشرفت کرده است 

د( به طور کلی مشکالت مربوط به پس زدن بافت را برطرف کرده است ج( با استفاده از داروها و اشعه ایکس تقویت شده است 
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38  Regarding the money invested in medicine and the resultant medical achievements, something has gone badly wrong. The 

money poured into scientific medicine since 1960 has provided nothing like the returns provided by the much smaller 

sums spent in the 25 years before that. The usual easy explanation is that the problems have become much more difficult. 

That may be true, but I have a strong suspicion that it is merely a self-service excuse. The astonishing increases in the 

amounts of money spent on medical research have been matched by equally astonishing increases in the costs in the 

medical care system. Yet, those escalating costs have not been accompanied either by equivalent objective therapeutic 

success or by equivalent rises in patient satisfaction. Modern medicine, called scientific by both its defenders and its 

detractors, has not been able to change by very much morbidity or mortality for those who are over 40. What it has done is 

to ensure that dying, in comparable or even greater discomfort, costs vastly more than it did 25 years ago. Our patients die 

marvelously documented, technologically assisted deaths, but they die in much the same ways and at much the same 

ages as they did in 1960 As for the accomplishments of scientific medicine after 1960.� (پزشکی�میان�دوره�آبان��1۴00کشوری)

1. The tone of the writer in this reading selection is.......

quite impartial (د strongly supportive (ج rather pessimistic (ب partly indifferent (الف

2. For people over 40, according to the author.......

life expectancy has failed to increase (الف

living has become much more difficult and expensive (ب

hope for a longer life has already been achieved (ج

documented, technologically assisted death is uncommon (د

3. The writer maintains that: 

more investment in medicine has failed to bring about better outcome (الف

more objective therapeutic success results from more investment in medical projects (ب

increases in the costs of the medical system have led to patients’ dissatisfaction (ج

both advocates and opponents of scientific medicine have made mistakes (د

4. The author of this reading selection believes that: 

more accomplishments in medicine are due to more investment (الف

before 1960, medical scientists confronted more medical challenges (ب

medical scientists have avoided accounting for the investment in medicine (ج

despite spending more money, medicine has achieved less after 1960 (د

5. The writer states that ...... is a self-serving excuse.

the reason given for fewer returns after 1960 (ب the strong suspicion indicated before 1960 (الف

too much money spent on medical projects after 1960 (د low investment in medicine before 1960 (ج

ترجمه متن: در مورد پول سرمایه گذاری شده در پزشکی و دستاوردهای پزشکی ناشی از آن، چیزی به شدت اشتباه شده است. پولی که از سال 

1۹۶0 به علم پزشکی سرازیر شد، سوددهی مشابه مبالغ بسیار کمتری که در 25 سال قبل از آن صرف شده بود، نداشت. توضیح آسان این گونه 

است که مشکالت بسیار دشوارتر و سختتر شده اند.این ممکن است درست باشد، اما من یک سوء ظن قوی دارم که صرفًا یک بهانه است. 

افزایش حیرت انگیز در مقادیر پولی که برای تحقیقات پزشکی صرف می شود با افزایش به همان اندازه شگفت انگیز در هزینه ها در سیستم 

مراقبت های پزشکی مطابقت دارد. بااین حال،این هزینه های فزاینده با موفقیت درمانی عینی معادل یا با افزایش معادل در رضایت بیمار 

همراه نبوده است. پزشکی مدرن که مدافعان و مخالفانش آن را علمی می نامند، نتوانسته است برای افراد باالی 40 سال از نظر عوارض یا 

مرگ و میر نسبت به  25 سال پیش، بسیار بیشتر تغییر کند. بیماران ما به طرز شگفت انگیزی با مرگ های مستند و با کمک فناوری هم جان 

خود را از دست می دهند، اما علیرغم دستاوردهای پزشکی علمی پس از سال 1۹۶0، بیماران تقریبًا به همان روش ها و تقریبًا در همان سنی 

می میرند که در سال 1۹۶0 صورت می گرفت.   
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Glossary 
این بخش به لغات و معانی که به آن ها در کتاب ترمینولوژی کوهن پرداخته شده ولی به صورت جداگانه در قالب جداول، سؤاالت و یا پاسخ های 

تشریحی در فصل 2 گنجانده نشده و همچنین مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات زبان تخصصی پرداخته شده است. از این بخش برای مرور و جمع بندی 

می توانید استفاده کنید

لغات کتاب ترمینولوژیلغات کتاب ترمینولوژی

کلمه معنی فارسی

Pouch  کیسه

Bed pan  لگن بیمار بستری

Frostbite سرمازدگی

Ptosis جا به جایی به سمت پائین، افتادگی

Acronym کلمه مرکب از حرف اول کلمات دیگر

Abbreviation اختصار، فرم کوتاه و خالصه شده

سؤال: تفاوت Acronym و Abbreviation چیست؟

پاسخ: هم abbreviation و هم acronym از سر واژه ها یا حروف اول کلمات یا اسامی ساخته می شوند و مخفف آن کلمات و اسامی می شوند; 

ولیکن بااین تفاوت که abbreviation بصورت یک کلمه و بطور یکجا )واحد( قابل خواندن ناست و بصورت منقطع )حرف به حرف( تلفظ می شود 

حال آنکه acronym قابل خوانده شدن و تلفظ شدن بصورت یک کلمه است.

Stenosis تنگی مجرا

Unabridged کامل، مشروح، کوتاه نشده

Allied پیوسته، منسوب

Outpatient بیمار سرپایی 

Ulceration ایجاد زخم

Larynx حنجره

Dysphagia  اشکال در بلعیدن غذا
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Arthritic مربوط به ورم فصل

Chief complaint شکایت اصلی بیمار

Indicate نشان دادن، اشاره کردن بر

Pertain مربوط بودن

Contest  رقابت

Endurance تحمل، پایداری

Trace رد، اثر، نشان

Vague مبهم

Imply اشاره داشتن بر

Inspire استنشاق کردن، القاء کردن، الهام بخشیدن

Archeology باستان شناسی

Dementia  زوال عقل

Thrombosis  ترمبوز، لخته خون

Atony شلی و سستی ماهیچه ها

Discrimination افتراق فرق گذاری،

Egotism خودپسندی، خود پرستی

Dystrophy تحلیل، ازبین رفتن بافت

Anesthesia بیهوشی

Parasitism زندگی انگلی

Tetany تشنج عضالنی

Sustain تحمل کردن، متحمل شدن

Urination دفع ادرار

Dura mater سخت شامه

Pediatric  مربوط به بیماری های کودکان

Podiatrist متخصص بیماری های مرتبط با ناحیه پا

Geriatrics شاخه ای از علم پزشکی که مرتبط با مراقبت از سالمندان و معالجه بیماری های مربوط به سنین باال است

Premarital قبل از ازدواج

Specimen نمونه آزمایش

Transfusion  انتقال خون

Accuracy درستی

Precision  دقت
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A. Reading Comprehension
Direction: Read the passages carefully, and answer the following five questions by choosing a, b, c, or d which 
completes each item. Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1: 

 Experts say about 1% of young women in the United States are almost starving themselves to death. They are suf-

fering from a sickness called anorexia nervosa. These young women have an abnormal fear of getting fat. They 

have purposely starved themselves so they weigh at least fifteen percent less than their normal weight. The Na-

tional Institute of Mental Health says one in ten cases of anorexia nervosa leads to serious medical problems such 

as heart failure, joint and muscle problems, iron deficiency and suicidal attempts. As the sickness progresses, a 

young woman›s monthly menstrual periods stop and her breathing, heartbeat and blood pressure rates decrease.

 Scientists say many anorexia nervosa patients have other mental and emotional problems. Anorexics have poor 

opinions about themselves and feel helpless. Their attempts to become extremely thin may represent efforts to 

take control of their lives. Researchers suspect a connection between depression and anorexia. Important 

chemical messengers in the central nervous system known as neurotransmitters control hormone production. 

The neurotransmitters serotonin and norepinephrine do not perform normally in people with depression. Re-

cently researchers have discovered that these neurotransmitters also are decreased in anorexia patients. Fluox-

etine is a drug used to treat depression. It affects serotonin levels in the body. New research suggests it may 

also help young women suffering from anorexia.

1. Which of the following is true about "anorexia nervosa"?

 It is defined as an abnormal willing to eat food (الف

The pathophysiology of the disease may be related to neurotransmitter levels (ب

anorexia nervosa is a common disease around the world (ج

patients with anorexia nervosa lose weight by exercising (د

2. Which of the following conditions is not mentioned as a result of anorexia nervosa?

lack of iron in the blood  (ب joint and muscle problems  (الف

 high blood pressure (د  suicidal attempts (ج

3. According to the passage, why do anorexia nervosa patients tend to become extremely thin?

Because there is a social burden on them (الف

They believe losing weight can improve their depression (ب

They want to show that they can control their lives (ج

Because they have joint and muscle problems (د

4. Why do researchers believe Fluoxetine can help anorexia nervosa patients?

 This drug can increase blood pressure (ب Because it is used to treat depression (الف

It compensates for the patient’s nutritional deficiencies (د It can affect serotonin levels in the body (ج

5. The underlined word "it" refers to ……….?

Fluoxetine (د Depression (ج Anorexia (ب Serotonin levels (الف
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ترجمه ی متن اول: کارشناسان می گویند حدود 1 درصد از زنان جوان در ایاالت متحده تقریبًا تا مرز مردن به خود گرسنگی می دهند. آن ها 

از بیماری ای به نام بی اشتهایی عصبی رنج می برند. این زنان جوان ترس غیرطبیعی از چاق شدن دارند. آن ها عمدًا خود را گرسنه نگه 

داشته اند، بنابراین حداقل پانزده درصد کمتر از وزن طبیعی خود، وزن دارند. موسسه ملی سالمت روان می گوید از هر ده مورد بی اشتهایی 

عصبی یک مورد منجر به مشکالت پزشکی جدی مانند نارسایی قلبی، مشکالت مفصلی و عضالنی، کمبود آهن و اقدام به خودکشی می شود. 

با پیشرفت بیماری، دوره های قاعدگی یک زن جوان متوقف می شود و میزان تنفس، ضربان قلب و فشار خون او کاهش می یابد.

دانشمندان می گویند بسیاری از بیماران بی اشتهایی عصبی مشکالت روحی و روانی دیگری نیز دارند. افراد بی اشتها نظرات منفی در مورد 

خود دارند و احساس درماندگی می کنند. تالش آن ها برای الغر شدن ممکن است نشاندهنده تالش آن ها برای کنترل زندگیشان باشد. 

محققان حدس می زنند بین افسردگی و بی اشتهایی ارتباطی وجود دارد. پیام رسان های شیمیایی مهم در سیستم عصبی مرکزی که به 

عنوان انتقال دهنده های عصبی شناخته می شوند، تولید هورمون را کنترل می کنند. انتقال دهنده های عصبی سروتونین و نوراپینفرین در 

افراد مبتال به افسردگی عملکرد طبیعی ندارند. اخیرًا محققان دریافته اند که این انتقال دهنده های عصبی در بیماران بی اشتهایی عصبی 

تأثیر می گذارد.  بدن  در  بر سطح سروتونین  استفاده می شود.  افسردگی  درمان  برای  که  دارویی است  فلوکستین  نیز کاهش می یابد. 

تحقیقات جدید نشان می دهد که ممکن است به درمان زنان جوانی که از بی اشتهایی رنج می برند نیز کمک کند.

ینیزگ .1ۀ ب ی

کدام گزینه در مورد انورکسیا نرووزا صحیح است؟

الف( به صورت یک احساس نیاز به خوردن غذا تعریف می شود )رجوع به خط 3 و 4 متن(

ب( پاتوفیزیولوژی بیماری ممکن است به سطح نوروترانسمیتر ها مربوط باشد )رجوع به خط 14 متن(

ج( انورکسیا نرووزا بیماری شایعی در سطح جهان است )رجوع به خط 1 متن(

د( بیماران مبتال به انورکیسا نرووزا با ورزش کردن وزن کم می کنند )رجوع به خط 4 متن(

ینیزگ .1ۀ ب ی

کدام یک از وضعیت های زیر به عنوان نتیجه ی انورکسیا نرووزا ذکر نشده است؟

د( فشار خون باال ج( اقدام به خودکشی   ب( کمبود آهن در خون   الف( مشکالت مفصلی و عضالنی 

به خط 6 تا 10 متن رجوع کنید

ینیزگ .1ۀ د ی

با توجه به متن چرا بیماران بی اشتهایی عصبی می خواهند به شدت الغر شوند؟

الف( به علت فشار و بار اجتماعی که بر دوش آن ها است

ب( آن ها معتقدند کاهش وزن می تواند افسردگی آن ها را بهبود بخشد

ج( می خواهند نشان دهند که می توانند زندگی خود را کنترل کنند

د( چون مشکالت مفصلی و عضالنی دارند

به خط 12 متن رجوع کنید

ینیزگ .1ۀ ج ی

چرا محققان معتقدند فلوکستین می تواند به بیماران بی اشتهایی عصبی کمک کند؟

ب( این دارو می تواند فشار خون را افزایش دهد الف( زیرا برای درمان افسردگی استفاده می شود   

د( کمبودهای تغذیه ای بیمار را جبران می کند ج( می تواند بر سطح سروتونین در بدن تأثیر بگذارد   

به خط 18 متن رجوع کنید
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 A. Reading Comprehension
Direction: Read the passages carefully, and answer the following five questions by choosing a, b, c, or d which 
completes each item. Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1:

 Over the past few years, there has been increasing attention paid to medical decisions at the end of life, and 

euthanasia, or medically-assisted death, has been the subject of much moral, religious, philosophical, legal and 

human rights debate all over the world. At the core of this debate is how to reconcile the desire of individuals to 

choose to die with dignity when suffering, and the need, particularly of health professionals, to uphold the inher-

ent right to life of every person. Recent surveys in Australia and elsewhere consistently show that a considerable 

proportion of health care professionals support euthanasia under certain conditions. A minority of health care 

professionals also admit to having practised euthanasia. 

 The position of international human rights law with respect to voluntary euthanasia is not explicit or clearly de-

fined. Article 6(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) provides: ‘Every human being 

has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.’ 

The impact of article 6(1) on voluntary euthanasia raises a number of questions including the scope of the right to 

life, the interpretation of ‘arbitrary’ deprivation of life, and the definition of life and in particular when life ends. 

 Dealing with death and dying (which includes requests for euthanasia) is an integral part of the practice of med-

icine, and medical practitioners frequently have to make decisions that affect the timing of a patient’s death. 

Determinants of attitudes and practices relating to such decisions include unbearable pain and suffering, the 

patient’s mental competence, and patient requests for euthanasia. As well as patient factors, there are a number 

of other considerations that relate to the medical practitioners themselves such as gender, age, religious and 

personal beliefs, as well as the area of medicine in which they specialise. 

1. According to the passage, euthanasia is approved of by ……

.only a few health professionals in certain countries (ب .most health professionals around the world (الف

.many health professionals in particular circumstances (د .mainly Australian health professionals (ج

2. 2- Article 6(1) of the ICCPR is ……

 Unconditional (د  Contradictory (ج  Arbitrary (ب  Ambiguous (الف

3. 3- The underlined word ‘integral’ means ……

 General (د  Regular (ج  Central (ب  Accepted (الف

4. 4- According to the author ‹s point of view, which one of the following statements is TRUE?

.Medical choices affecting when a patient dies are common (الف

 .Doctors can often choose if and when a patient should die ( ب

.Euthanasia is an everyday occurrence in modern medicine (ج

.Mental deficiencies can lead patients to request euthanasia (د
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5. Medical decisions about the timing of a patient’s death may be influenced by the ……

 .gender of the patient (ب  .religion of the patient (الف

.prior training of the doctor (د .moral position of the doctor (ج

Passage 2:

 When a news reporter gave an unintelligible live TV commentary of an awards ceremony, she became an over-

night internet sensation. As the paramedics attended, the worry was that she’d suffered a stroke live on air. In 

interviews shortly after, she revealed, to general astonishment, that she’d simply been starting a migraine. The 

bizarre speech difficulties she experienced are an uncommon symptom of aura, the collective name for a range 

of neurological symptoms that may occur just before a migraine headache. Generally, aura are visual – for ex-

ample blind spots which increase in size, or have a flashing, zig-zagging or sparkling margin, but they can in-

clude other odd disturbances such as pins and needles, memory changes and even partial paralysis. 

 One area of research into migraine aura has looked at the phenomenon known as Cortical Spreading Depression 

(CSD). Nouchine Hadjikhani and her team at Harvard Medical School managed to record an episode of CSD in a brain 

scanner during migraine aura, having found a patient who had the rare ability to be able to predict when an aura would 

occur. This confirmed a long-suspected link between CSD and the aura that often precedes migraine pain. Hadjikhani 

admits, however, that other work she has done suggests that CSD may occur all over the brain, and may even happen 

in healthy brains. If so, aura may be the result of a person’s brain being more sensitive to CSD than it should be. 

 She and her team found thickening of a region known as the somatosensory cortex, which maps our sense of 

touch in different parts of the body. They found the most significant changes in the region that relates to the 

head and face. ‘Because sufferers return to normal following an attack, migraine has always been considered an 

episodic problem,’ says Hadjikhani. ‘But we found that if you have successive strikes of pain in the face area, it 

actually increases cortical thickness.’

6. The underlined word "unintelligible" in the first line, can be best replaced by……

Perspicuous (د Punctual (ج  Inarticulate (ب Unequivocal (الف

7. Why does the writer tell the story of the news reporter? 

to address the fear surrounding migraine aura (ب to explain the causes of migraine aura (الف

to clarify a misunderstanding about migraine aura (د  to illustrate the strange nature of migraine aura (ج

8. The research by Nouchine Hadjikhani into CSD…...

 .did not result in a definitive conclusion (ب  .has less relevance than many believe (الف

.overturned years of accepted knowledge (د .was complicated by technical difficulties (ج

9. What does the word ‘This’ in the second paragraph refer to?

.the part of the brain where auras take place (ب .the theory that connects CSD and aura (الف

.the ability to predict when an aura would happen (د  .the simultaneous occurrence of CSD and aura (ج

10. The implication of Hadjikhani’s research into the somatosensory cortex is that

.a lasting treatment for migraine is possible (ب .migraine could cause a structural change (الف

.having one migraine is likely to lead to more (د .some diagnoses of migraine may be wrong (ج
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ترجمه متن اول: در چند سال گذشته، توجه فزاینده ای به تصمیمات پزشکی در پایان زندگی صورت گرفته است و اتانازی یا مرگ با کمک 

مداخله پزشکی موضوع بسیاری از بحث های اخالقی، مذهبی، فلسفی، حقوقی و حقوق بشری در سراسر جهان بوده است. هسته اصلی این 

بحث این است که چگونه میل افراد برای انتخاب مرگ با عزت در هنگام رنج و نیاز به متخصصان سالمت، برای حمایت از حق ذاتی زندگی هر 

فرد، سازگار شود. بررسی های اخیر در استرالیا و جاهای دیگر به طور مداوم نشان می دهد که بخش قابل توجهی از متخصصان مراقبت های 

بهداشتی تحت شرایط خاص از اتانازی حمایت می کنند. اقلیتی از متخصصان مراقبت های درمانی نیز اقرار دارند که اتانازی را انجام داده اند.

موضع حقوق بین الملل در رابطه با اتانازی داوطلبانه واضح تعریف نشده است. بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

)ICCPR( مقرر می دارد: »هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از 

زندگی خود محروم کرد.« تأثیر ماده 6 )1( بر اتانازی داوطلبانه تعدادی سؤال از جمله دامنه حق زندگی، تفسیر محرومیت »خودسرانه« از 

زندگی، و تعریف زندگی و به ویژه زمانی که زندگی به پایان می رسد، است.

مقابله با مرگ و مردن )که شامل درخواست اتانازی می شود( بخشی جدایی ناپذیر از مداخله پزشکی است و پزشکان اغلب مجبورند تصمیماتی 

بگیرند که بر زمان مرگ بیمار تأثیر بگذارد. عوامل تعیین کننده نگرش ها و شیوه های مربوط به چنین تصمیماتی شامل درد و رنج غیرقابل 

تحمل، صالحیت ذهنی بیمار، و درخواست بیمار برای اتانازی است. عالوه بر عوامل مربوط به شخص بیمار، مالحظات دیگری نیز وجود دارد 

که به خود پزشکان مربوط می شود، مانند جنسیت، سن، اعتقادات مذهبی و شخصی، و همچنین حوزه پزشکی که در آن تخصص دارند.

ینیزگ .1ۀۀ د ی

بر اساس این متن، اتانازی توسط …… تایید می گردد.

ب( فقط تعداد کمی از متخصصان بهداشت در برخی کشورها. الف( اکثر متخصصان بهداشت در سراسر جهان.  

د( بسیاری از متخصصان بهداشت در شرایط خاص. ج( عمدتًا متخصصان بهداشت استرالیایی.  

ینیزگ .1ۀۀ الف ی

بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ... است.

د( بدون قید و شرط ج( متناقض   ب( خودسرانه   الف( مبهم   

ینیزگ .1ۀۀ ب ی

کلمه ‘integral’ که زیر آن خط کشیده شده به معنای …… است.

د( عمومی ج( منظم    ب( مرکزی    الف( پذیرفته شده است 

ینیزگ .1ۀۀ الف ی

با توجه به دیدگاه نویسنده، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف( انتخاب های پزشکی که بر مرگ بیمار تأثیر می گذارند، رایج هستند.

ب( پزشکان اغلب می توانند انتخاب کنند که آیا و چه زمانی بیمار باید بمیرد.

ج( اتانازی یک اتفاق روزمره در پزشکی مدرن است.

د( کمبودهای ذهنی می تواند بیماران را به درخواست اتانازی سوق دهد.

ینیزگ .1ۀۀ ج ی

تصمیمات پزشکی در مورد زمان مرگ بیمار ممکن است تحت تأثیر …… باشند.

د( آموزش قبلی پزشک ج( موقعیت اخالقی پزشک  ب( جنسیت بیمار   الف( مذهب بیمار  
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ترجمه متن دوم: هنگامی که یک خبرنگار تفسیر زنده تلویزیونی نامفهومی از مراسم اهدای جوایز ارائه کرد، او یک شبه، به یک جنجال 

اینترنتی تبدیل شد. با حضور امدادگران پزشکی، نگرانی این بود که او در پخش زنده دچار سکته شده است. در مصاحبه هایی که مدت 

کوتاهی پس از آن انجام شد، او در کمال تعجب فاش کرد که به سادگی شروع یک سردرد میگرن را داشته است. مشکالت گفتاری 

عجیبی که او تجربه کرد، یک عالمت غیر معمول از aura )پیش آگهی بیماری( است، نام جمعی برای طیف وسیعی از عالئم عصبی که 

ممکن است درست قبل از سردرد میگرنی رخ دهد. به طور کلی، aura بصری است - به عنوان مثال نقاط کوری که اندازه آن ها افزایش 

می یابد، یا دارای حاشیه چشمک زن، زیگ زاگ یا درخشان هستند؛ اما می توانند شامل سایر اختالالت عجیب و غریب مانند سوزن 

سوزن شدن، تغییرات حافظه و حتی فلج جزئی باشند.

یکی از حوزه های تحقیقاتی در مورد aura میگرنی به پدیده ای به نام Cortical Spreading Depression( CSD( پرداخته است. نوشین 

حاجی خانی و تیمش در دانشکده پزشکی هاروارد موفق شدند یک قسمت از CSD را در اسکنر مغزی در حین aura میگرنی ضبط کنند و 

 aura و CSD داشت. این امر یک ارتباط طوالنی مشکوک بین aura بیماری را پیدا کردند که توانایی نادری برای پیش بینی زمان وقوع

که اغلب قبل از درد میگرن است را تأیید کرد. با این حال، حاجی خانی اقرار می کند که کارهای دیگری که انجام داده است نشان می 

دهد که CSD ممکن است در سراسر مغز رخ دهد و حتی ممکن است در مغزهای سالم نیز رخ دهد. اگر چنین است، aura ممکن است 

نتیجه حساسیت مغز فرد به CSD بیش از آنچه باید رخ دهد، باشد. 

او و تیمش متوجه ضخیم شدن ناحیه ای به نام قشر حسی جسمی شدند که حس المسه ما را در قسمت های مختلف بدن ترسیم می 

کند. آن ها مهم ترین تغییرات را در ناحیه سر و صورت پیدا کردند. حاجی خانی می گوید: »از آنجایی که مبتالیان پس از حمله به حالت 

عادی باز می گردند، میگرن همیشه به عنوان یک مشکل اپیزودیک در نظر گرفته شده است. اما ما متوجه شدیم که اگر دردهای پی در 

پی در ناحیه صورت داشته باشید، در واقع ضخامت قشر مغز را افزایش می دهد«.

ینیزگ .1ۀۀ ب ی

کلمه  "unintelligible" )»نامفهوم«( که در خط اول زیر آن خط کشیده شده است، به بهترین نحو می تواند با کلمه …… جایگزین شود.

د( آشکار ج( وقت شناس   ب( نامفهوم   الف( بی چون و چرا  

ینیزگ .1ۀۀ ج ی

چرا نویسنده داستان خبرنگار خبری را تعریف می کند؟

الف( توضیح علل aura )پیش آگهی( میگرنی

ب( برای رفع ترس پیرامون aura میگرنی

ج( برای نشان دادن ماهیت عجیب aura میگرنی

د( برای روشن شدن سوء تفاهم در مورد aura میگرنی

ینیزگ .1ۀۀ ب ی

… CSD تحقیق دکتر نوشین حاجی خانی در مورد

الف( ارتباط کمتری نسبت به آن چیزی دارد که بسیاری معتقدند.

ب( به نتیجه قطعی نرسید.

ج( به دلیل مشکالت فنی پیچیده بود.

د( دانش پذیرفته شده در طی این سال ها را دگرگون کرده است.


