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 دسستی یب ًبدسستی عجبسات صیش سا هطخص کٌیذ . -1

 الف(ٍجَد سٌگذاى دس پشًذگبى ثِ جبًَس اهکبى هی دّذ تب ثب دفعبت کوتش تغزیِ اًشطی هَسد ًیبص خَد سا تبهیي کٌذ .

 ة(َّسهَى سکشتیي ّوبًٌذ َّسهَى گبستشیي سجت افضایص خبصیت اسیذی دٍاصدِّ هی ضَد .

 ج(یبختِ ّبی پَضطی هشی تشضح ًذاسًذ .

 هی ضَد . اًجبم لیپیذّب دسدٍاصدِّ ی د(آة کبفت لیپیذ ّب ثِ کوک آًضین لیپبص ٍ دیگش آًضین ّبی تجضیِ کٌٌذُ

 اص اثتذا تب اًتْب ًبم ثجشیذ . ثِ تشتیتثٌذاسُ ّبی لَلِ گَاسش اًسبى سا   -2

 فالکس ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ .یدس هَسد س -3

 الف (علت سیفالکس چیست ؟

  .ة( علت آسیت دیذگی هشی دس سیفالکس سا ثٌَیسیذ

 هحل تشضح ّشیک اص هَاسد سا رکش ًوبئیذ . -4

 د( آًضین سلَالص دس ثذى است                  ج( الکتبص                       ة( تشیپسیي                 الف ( هَسیي   

 سا ثٌَیسیذ . ای سٍدُدٍ اّویت دستگبُ عصجی  الف( -5

 ثشای ثذى هفیذ است ؟ HDLة(چشا لیپَ پشٍتئیي 

 جبّبی خبلی سا ثب کلوِ هٌبست پش کٌیذ  -6

 الف( دس پبساهسی ٍسٍد غزا اص حفشُ ی دّبًی ثِ کوک .................................... صَست هی گیشد. 

 ............................ اًجبم هی ضَد . ة( ٍسٍد گلَکض ثِ هبیع ثیي یبختِ ای اص طشیق .........

 ثب سسیذى غزا ثِ حلق ،ثلع ثِ ضکل ............................................ اداهِ پیذا هی کٌذ .  ج(

 ضَد . یبختِ ّبی .......................... ٍجَد داسد کِ هَجت حشکت پشصّب هی ضًَذ تب جزة ثیطتشی اًجبم ،د( دس هخبط سٍدُ

 ى ثِ عْذُ داسد ، هطبّذُ هی ضَد؟لَلِ ی گَاسش ثبفتی کِ ثضسگتشیي رخیشُ اًشطی سا دس ثذ ی دس کذام الیِ الف ( -7

 تشکیت هبدُ ی هخبطی سا رکش ًوبئیذ .  ة(

 اّویت لسیتیي صفشا چیست ؟ ج(

 پشٍتئیي ّب دس کذام ثخص اص لَلِ گَاسش آغبص هی ضَد .  شالف ( گَاس -8

 ٍیتبهیي دس سٍدُ ثِ سٍش دسٍى ثشی جزة هی ضَد ؟ة(کذام 

 گضیٌِ دسست سا اًتخبة کٌیذ . -9

 دس لَلِ گَاسش کشم خبکی کذام یک دیذُ ًوی ضَد ؟ الف (

 ( سٌگذاى 4(سٍدُ                             3(چیٌِ داى                            2(هعذُ                              1

 کیلَ هیکشٍى اص طشیق ................... ٍاسد هبیع ثیي یبختِ ای هی ضَد .  ة(

 (ثشٍى ساًی 4(اًتطبس تسْیل ضذُ                                  3( اًتقبل فعبل                        2( دسٍى ثشی                        1

 ي اختالل ایجبد هی ضَد ؟ثب اختالل دس تشضح  صفشا دس جزة کذام ٍیتبهی ج(

1 ) 1                          2)  12                                 3)                                  4)C 
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 هحل ههر يب اهضبء هذير

 سئوال



 

 

 

 د( کذام جولِ دسست است؟

 (پشٍتئبص ّبی هعذُ سا ثِ طَس کلی پپسیي هی گَیٌذ 1

 الصم است.  𝐵12 ثشای جزة( حضَس هبدُ ای کِ دس سٍدُ تشضح هی ضَد 2

 (ٌّگبم حشکبت هعذُ اثتذا هقذاس ثسیبس کوی اص کیوَس ٍاسد سٍدُ هی ضَد3

 ( غذُ ّبی اصلی هعذُ، اسیذ تشضح هی کٌٌذ.4

 هَاسد ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ًبم گزاسی کٌیذ . -10

 

 

 

 دس هَسد ضکل صیش ثِ سَاالت پبسخ دّیذ . -11

 ًبم ٍ اّویت ؟




