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 ثبسم ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                                         کالع: 

 جبی خبلی سا ثب کلوبر هٌبػت دش کٌیذ.  1

 ............. آى ثؼشگی داسد. ...........الف( هیضاى خذهبر ّش ثَم ػبصگبى ثِ هیضاى ..........

 گَیٌذ.  ........ هی........ؿَد کِ ثِ ایي سٍؽ ......... ػذین ٍاسد یبخشِ دشص سٍدُ هیای ّوَاسُ ثب  ّبی ٍیظُ  ة( گلَکض ثِ کوک هَلکَل

 .......... ًقؾ اصلی سا ثشػْذُ داسد. ...............ح( دس سٌفغ آسام ٍ طجیؼی........

 ......... ّؼشٌذ. ..................ّبی لٌفی هشاکض سَلیذ .......... ر( گشُ

 ؿَد.  ..... ػبخشِ هی.........................اػز کِ دس .........................ی دفؼی آلی دس ادساس ........... بدُسشیي ه ص( فشاٍاى

 ....... ؿَد. .............سَاًذ هٌجش ثِ ثیوبسی ........ ............. یکی اص سشکیجبر داخل کشیچِ اػز کِ هی..........ج( دشٍسئیي .........

 ؿًَذ.  ......... سـکیل هی................... ٍ ................ّبی ................ ًٍذّبی چَثی اص یبخشِد( آ

 ثبؿٌذ.  ..... ّؼشٌذ کِ فبقذ ًَاس کبػذبسی هی..............ای ثِ ًبم ................ ّبی دسٍى دَػشی ٍیظُ ى( ثؼضی اص گیبّبى داسای یبخشِ

 ؿَد.  ......... ًبهیذُ هی..................ی گیبُ ............یّبی َّا اًذام ٍ( خشٍج آة اص ػطح

3 

 دسػز        ًبدسػز                                                                   جوالر دسػز ٍ ًبدسػز سا هـخص کٌیذ.  2

 هٌجش ؿَد.  Eالف( اخشالل دس سشؿح صفشا ٍ ػولکشد آى هوکي اػز ثِ ػَء جزة ٍیشبهیي 

ّبی آثــی  ّب ٍ ػجَس آة دس اطشاف سیغِ ة( دس هبّیبى ثبلغ جْز حشکز خَى دس هَیشگ

 ثبؿٌذ.  جْز هی ّن

 خَى اػز.  ی ثبسیک ثِ ّبی جزة ؿذُ اص سٍدُ ح( یکی اص ٍظبیف دػشگبُ لٌفی، اًشقبل چشثی

 ای دػشگبُ سٌفغ قشاس داسد.  ر( ًبیظک اًشْبیی دس ثخؾ هجبدلِ

 ؿًَذ.  ّبی خًَی دس هغض اػشخَاى ػبخشِ هی ص( دس دٍساى جٌیٌی، یبخشِ

 دَػز سیـِ، دَػشک ضخیوی داسد. ج( سٍ

 ّبی گیبُ گٌذم دلیل صثشی آى اػز.  د( اضبفِ ؿذى ػیلیغ دس دیَاسُ یبخشِ

 ى( سؼشق ػبهل اصلی اًشقبل ؿیشُ خبم دس آًٍذ چَثی اػز. 

2 

 ی صحیح داخل دشاًشض سا اًشخبة کٌیذ.  کلوِ 3

 سٍؿي( ّؼشٌذ.  -ؿًَذ ٍ داسای خَى )سیشُ دّلیض چخ( هشصل هی -ّبی ؿـی ثِ )دّلیض ساػز الف( ػیبّشگ

 ؿَد.  هؼذُ( سشؿح هی -ة( َّسهَى ػکشسیي اص )دٍادِّ

ػیِ   -)دٍلخشیی           ػِ لخشی( ٍ ثیي دّلیض ساػز ٍ ثطي ساػز دسیچِ  -ٍ ثطي چخ دسیچِ )دٍ لخشی چخ ح( ثیي دّلیض

 قشاس داسد.لخشی( 

 -)خیشٍج اص                سش( اص آة دسیبػز دس ًشیجِ آة سوبیل ثِ ثیؾ -سش ر( دس هبّیبى دسیبیی فـبس اػوضی هبیؼبر ثذى )کن

 ٍسٍد ثِ( ثذى داسد. 

 یبثذ.  افضایؾ( هی -صیبد( آة، حجن کشیچِ )کبّؾ -دالػوَلیض ثِ ػلز ٍجَد )کنص( دس ٍضؼیز 

ًفَرًبدزیش( اػز ٍ اص سشکیجبر لیذیذی  -ّبی سٍدَػز ًؼجز ثِ آة )ًفَردزیش ی دَػشک سٍی ػطح ثیشًٍی یبخشِ ج( الیِ
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 دکشیي( ػبخشِ ؿذُ اػز.  -هبًٌذ )کَسیي

 سش( اػز.  ػشیغ -سشد( حشکز ؿیشُ دشٍسدُ ًؼجز ثِ ؿیشُ خبم )کٌذ

 ی صحیح سا اًشخبة کٌیذ.  گضیٌِ 4

 ثبؿذ.  ّبی جبًذاساى هی یک اص ٍیظگی الف( خن ؿذى ػبقِ گیبّبى ثِ ػوز ًَس کذام

 ( دبػخ ثِ هحیط   2( ػبصؽ ثب هحیط1

 ( سؿذ ٍ ًو 4َ( فشآیٌذ جزة ٍ اػشفبدُ اص اًشطی 3

 سٍ کذام گضیٌِ صحیح اػز.  ة( ثب سَجِ ثِ کَلَى ثبال

  ؿًَذ. ّبی دشص آى ٍاسد هی ّبی حبصل اص گَاسؽ لیذیذّب ثِ دسٍى یبخشِ (هَلکَل1
 ؿًَذ.  ّبی لَصالوؼذُ ٍاسد ایي قؼوز اص لَلِ گَاسؽ هی ( آًضین2

 ؿًَذ.  ( آة هَجَد دس غزا دس ایي ًبحیِ ثبص جزة هی3

 سٍ، آدبًذیغ قشاس داسد.  کَلَى ثبال یاًشْب( دس 4

 یک اص هَاسد صیش هَیشگ هٌفزداس ٍجَد داسد.  ح( دس کذام

 ّب  ( کلی 4ِ( طحبل  3( کجذ  2ّب  ( ؿؾ1

 ّبی صیش دس سـکیل لخشِ الصم اػز؟  یک اص ٍیشبهیي ر( کذام

 K ( ٍیشبهیي A    2( ٍیشبهیي 1

 C ( ٍیشبهیي E    4( ٍیشبهیي 3

 ص( کذام گضیٌِ ثِ دسػشی ثیبى ؿذُ اػز. 

 ّب ثِ هَاد گًَبگَى اػز.  ( حفظ ؿشایط دبیذاس ثذى ّوَاسُ، دس جْز افضایؾ دػششػی ػلَل1
 ذ. ٌکٌ ّب سٌْب ثب دفغ هَاد ثِ َّهئَػشبصی کوک هی ( کلی2ِ

 ( ًبف کلیِ چخ اًذکی ثبالسش اص ًبف کلیِ ساػز قشاس داسد. 3

 ی اٍ اػز.  ی هـز ثؼشِ ی ّش فشد هجوَػبً ثِ صَسر حذٍدی ثِ اًذاصُ ی دٍ کلیِ ( اًذاص4ُ

 )دبساًـوی( اػز؟  ( کذام گضیٌِ ٍیظگی ثبفز ًشم آکٌِج

 ـذُ ً( داسای دیَاسُ ًخؼشیي ضخین ٍ چَثی                2ؿذُ  ی(داسای دیَاسُ ًخؼشیي ًبصک ٍ چَث1

 ( داسای دیَاسُ ًخؼشیي ضخین ٍ چَثی ؿذُ              4ـذُ ً ی( داسای دیَاسُ ًخؼشیي ًبصک ٍ چَث3
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 ّشیک اص هَاسد ػشَى الف سا ثِ ػجبسر هٌبػت ػشَى ة ٍصل کٌیذ. )یک هَسد دس ػشَى الف اضبفی اػز( 5

 ػشَى ة ػشَى الف

    ثبصٍفیل 

  ز هًََػی

   ًَسشٍفیل

  سیض  ّبی سٍؿي هیبى یبخشِ ثب داًِ –ّؼشِ چٌذ قؼوشی 

 ُّبی سیشُ هیبى یبخشِ ثب داًِ -ّؼشِ دٍ قؼوشی سٍی ّن افشبد 
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 دس اًشقبل هَاد دس ػشض سیـِ چیؼز؟  3ثب سَجِ ثِ ؿکل ًبم هؼیش ؿوبسُ  6
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  ثب سَجِ ثِ خبک ثِ ػَاالر صیش دبػخ دّیذ.  7
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 سَاًذ اػشفبدُ کٌذ.  ًبم ثجشیذ کِ گیبُ اص آى هی سا الف( دٍ یَى داخل خبک

 

 سَاى ثِ خبک اضبفِ کشد کذام اػز؟  ة( ثْششیي کَدی کِ هی

 

 ای دس خبک کِ ثشای گیبُ ػوی اػز؟  ج( ًبم هبدُ

 

 د( خبک سع چِ هؼبیت ٍ هحبػٌی ثشای سؿذ گیبُ داسد؟ )اص ّشکذام یک هَسد( 
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  صیش دبػخ کَسبُ دّیذ.ثِ ػَاالر  

 دٍ هَسد اص سشکیجبر ثضاق سا ًبم ثجشیذ.  8
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  آیذ؟ قبى یب صسدی چِ هَقغ دذیذ هیثیوبسی یش 9
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 دٍ ٍیظگی ؿؾ ّب سا ًبم ثجشیذ. 10

 

 

5/0 

 چِ هَقغ اػز؟  P( قلِ هٌحٌی ECGدس ًَاس قلت ) 11
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 ّب دس هغض چِ هضیشی داسد؟  دیَػشِ ثَدى هَیشگ 12
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 ّب دس ٌّگبم اػششاحز قلت چیؼز؟  گشدلیل اداهِ جشیبى خَى داخل ػشخ 13
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 ؿَد؟  ی سػَة ثلَسّبی کذام هبدُ ٍ دس کجب ایجبد هی ثیوبسی ًقشع دس ًشیجِ 14
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 اًَاع دیؼِ دس گیبّبى سا فقط ًبم ثجشیذ.  15
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 ی ًیششٍطى سا ًبم ثجشیذ.  ّبی سثجیز کٌٌذُ دٍ گشٍُ هْن اص ثبکششی 16
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  ػَاالر صیش سا سَضیح ّیذ. 

 ؿٌبػی چیؼز؟  صیؼز 17
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 ای سا سَضیح دّیذ.  ّب، جشیبى سَدُ دس سجبدل هَاد دس هَیشگ 18
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 سَضیح دّیذ.ؿَد.  ّب، چگًَِ هٌجش ثِ سٌظین آة ثذى هی کبّؾ فـبس خَى دس کلیِ 19
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 سفبٍر سیـِ ٍ ػبقِ سا دس گیبّبى سک لذِ ای ٍ دٍ لذِ ای ًبم ثجشیذ. 20
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 ؿَد؟  ای چگًَِ ثبػض اًشقبل ؿیشُ خبم دس آًٍذ چَثی هی فـبس سیـِ 21
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 20 جوغ ًوشار   
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 ؿوبسُ

 ػَال
 هشي دبػخ

 ح( دیبفشاگن  ة( ّن اًشقبلی  الف( سَلیذکٌٌذگبى  1

 کبسلی -ج( گلَسي کجذ  -ص( اٍسُ ّب  ر( لٌفَسیز

 ٍ( سعشق  هعجشى( یبخشِ  عٌصش آًٍذی  -د( ًبیذیس )سشاکئیذ(

 ح( صحیح  ة( غلط  الف( صحیح  2

 ج( غلط  ص( غلط  ر( غلط 

 ى( صحیح  د( صحیح 

 سِ لخشی  -ح( دٍلخشی ة( دٍاصدِّ  سٍشي  -الف( دّلیض چخ 3

 د( کٌذسش کَسیي  -ج( ًفَرًبدزیش کبّش  -ص( کن خشٍج اص  -سش ر( کن

 2ر(   4ح(   3ة(  2الف(  4

 3ج(    3ص( 

 ّبی سیشُ  هیبى یبخشِ ثب داًِ -ی دٍ قسوشی سٍی ّن افشبدُ ثبصٍفیل = ّسشِ 5

 ّبی سٍشي سیض  هیبى یبخشِ ثب داًِ –ی چٌذ قسوشی  ًَسشٍفیل= ّسشِ

 = هسیش آدَدالسشی 3هسیش شوبسُ  6

 ج( آسسٌیک  ة( کَدّبی صیسشی   فسفبر  -ًیششار -الف( آهًَیَم 7

 سش ثشای گیبُ  هحبسي: داسای هَاد غزایی ثیش داسای سَْیِ ثسیبس کن  -د( هعبیت: ثسیبس هششاکن

 یي یَى ثیکشثٌبر، آًضین آهیالص، هَس آة، 8

 سٍثیي دس خَى افضایش دیذا کٌذ.  خشٍج صفشا سا ثجٌذد ٍ ثیلیهجشای ٌّگبهی کِ سٌگ صفشا،  9

 کشسبًی -دیشٍی اص حشکبر قفسِ سیٌِ  10

 = ششٍع اًقجبض دّلیضّبPقلِّ هٌحٌی  11

 کٌذ.  شَد ٍ ثبعض جلَگیشی اص ٍسٍد هیکشٍاسگبًسین هی فقط ثبعض ٍسٍد گلَکض ٍ اکسیژى هی 12

 ّب ثِ دلیل فشبس الیِ کشسبى دیَاسُ سشخشگ 13

 سسَة ثلَسّبی اٍسیک اسیذ دس هفبصل  14

 دیسِ )آهیلَدالسز( ًشب -سًگ دیسِ )کشٍهَدالسز( –دیسِ )کلشٍدالسز( سیض 15

 ّب سیبًَ ثبکششی -ّب سیضٍثیَم 16

 دشداصد.  ای اص علَم سجشثی کِ ثِ ثشسسی علوی جبًذاساى ٍ فشایٌذّبی صیسشی هی شبخِ 17

سش ثَدى  ّب ثیش شَد ٍ دس طشف سیبّشگ ّب هی ای اص هَاد اص هَیشگ ّب ثبعض خشٍج سَدُ دس سوز سشخشگ یسش ثَدى فشبس سشاٍش ثیش 18

 گَیٌذ.  ای هی شَد. ثِ ایي سفز ٍ ثشگشز جشیبى سَدُ هی  گای هَاد ثِ هَیش فشبس اسوضی ًسجز ثِ سشاٍشی ثبعض ثبصگشز سَدُ

شَد، ایي آًضین ثبعض سششح َّسهَى آلذٍسششٍى اص فَق کلیِ  ثِ خَى سششح هی ّب، آًضین سًیي ش فشبس خَى دس کلیِدس ًشیجِ کبّ 19

 یبثذ.  شذُ ٍ ثبصجزة آة دس کلیِ افضایش هی شدد. ایي َّسهَى ثبعض ثبصجزة سذینگ هی

 هغض سبقِ ًذاسًذ آًٍذّب دس سبقِ دشاکٌذُ ّسشٌذ. –دس سک لذِ ای ّب: هغض سیشِ داسًذ  20

 هغش سبقِ داسًذ آًٍذّب دس سبقِ هٌظن ّسشٌذ. –دس دٍ لذِ ای ّب: هغض سیشِ ًذاسًذ 

چَثی شذُ ٍ ایي افضایش دس ًشیجِ آة ٍاسد آًٍذ  -یبثذ ّبی هعذًی ثِ داخل آًٍذ چَثی، دشبًسیل آة کبّش هی ثب اًشقبل فعبل یَى 21

 گشدد.  فشبس ثبعض ّل دادى شیشُ خبم دس آًٍذ چَثی هی

 


