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 ثبضم هتي ؾَال 

 غحیح      غلط                                                                     زضست یب ًبزضست ثَزى ّط یک ضا هطرع کٌیس.  1

 تَاًٌس هَجت اًتقبل پیبم ػصجی ثِ یک یبذتِ غیط ػصجی قًَس.  ّبی ػصجی هی الف( ّوِ اًَاع یبذتِ

 ای قطاض زاضز.  ؾِ گَـ زض هغع ظیط جؿن پیٌِ  ة( ضاثظ

 قَز.  ج( فؼبلیت اػصبة ؾوپبتیک ٌّگبم ّیجبى زض ثسى کن هی

 ز( گیطًسُ فكبض، اًتْبی زًسضیت ًَػی یبذتِ ػصجی حؿی اؾت. 

 تَاًٌس زض آگبّی ثسى ًؿجت ثِ ٍضؼیت ثسى ًقف زاقتِ ثبقٌس.  ّب هی ّـ( ظضزپی

 قَز.  تط هی تط ٍ ًبظک زیک، ػسؾی چكن کكیسٍُ( ٌّگبم زیسى اجؿبم ًع

 ظ( جیطجیطک ّوبًٌس اًؿبى پطزُ صوبخ زاضز. 

 ط( اؾکلت هحَضی ثسى زض جَیسى ٍ قٌیسى ًقف زاضز. 

 ؼ( هبّیچِ اؾکلتی ّوَاضُ ػولکطز اضازی زاضز. 

 ّبی ذًَی ضا ًساضز.  ض( هغع ظضز اؾترَاى ثطذالف هغع قطهع تَاًبیی تَلیس یبذتِ

5/2 

 خبّبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌیس.  2

 ثبقس.  ......... هی.............تطیي ؾبذتبض ػصجی زض ثیي جبًَضاى هتؼلق ثِ ...... الف( ؾبزُ

 . جفت ػصت هغعی ٍجَز زاضز. ...................... جفت ػصجی ًربػی ٍ ............................ة( زض ثسى ّط فطز ؾبلن ..........

 ًبهٌس.  ........ هی.............ج( اضتجبط ٍیػُ هیبى زٍ یبذتِ ػصجی ضا ..........

 قَز.  ......... اًجبم هی...............ّبی ػصجی ثِ فضبی ؾیٌبپؿی ثِ کوک ....... ز( ضّبؾبظی ًبقل

 ثبقس.  ........... زض پَؾت اًؿبى فبقس غالف هی..............ّـ( گیطًسُ ..........

 ...... تكکیل زازُ اؾت. ................ّبی ............ تطیي قؿوت هغع زض هبّی ضا لَة ٍ( جلَیی

 ثبقس.  ....... هی................ظ( ّط تبضچِ زاضای تؼساز ظیبزی ضقتِ پطٍتئیٌی ضرین ثِ ًبم ...........

 قًَس.  اکؿیػى زض ػضالت اؾکلتی ثسى هی.......... هَجت شذیطُ ...........ّبی ............. ط( هَلکَل

 ثیي اؾتفبزُ کطز.  تَاى ثطای اصالح زیس افطاز ًعزیک ............ هی..................ل( اظ ػیٌک ثب ػسؾی ........

5/2 

 ّطیک اظ اغطالحبت ظیط ضا تعطیف کٌیس.  3

 ج( ًقغِ کَض کَهط  ؾبضة(  الف( پتبًؿیل آضاهف 
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 ضَز.  تٌظین ّط یک اظ اعوبل ظیط تَسط کسام قسوت اظ زستگبُ عػجی هطکعی اًدبم هی 4

 ة( اًؼکبؼ ػغؿِ   الف( تٌظین زهبی ثسى 

 ز( احؿبؼ لصت   ج( احؿبؼ گطؾٌگی 

1 

 سجک هغع( خعء کسام سبذتبض هغع است؟ االف( ّیپَکبهپ ) 5

  ة( ٍظبیف ّیپَکبهپ چیست؟

75/0 

 زض هغع هبّی:  6

 ّبی ثَیبیی چِ قؿوتی ٍجَز زاضز؟ )اظ جلَ ثِ ػقت(  الف( پؽ اظ لَة

 تطیي قؿوت هغع هبّی کسام اؾت؟  ة( ثعضگ

5/0 

 ای ّستٌس؟  ّبی چطبیی، چِ ًَع گیطًسُ الف( گیطًسُ 7

 ضًٍس.  ّبی ثَیبیی پس اظ ذطٍج اظ ثیٌی ثِ کدب هی ة( اکسَى ًطٍى

  ثبضس؟ ی هعُ چِ غصاّبیی هیاٍهبهج( 

75/0 

 ّب ضا هطرع کٌیس.  ّب اضتجبط زاضز آى ّط یک اظ خوالت خسٍل ظیط ثب یکی اظ ٍاغُ 8

 جولِ ٍاغُ

 ای گیطًسُ اؾتَاًِ -1

 ؾوپبتیک -2

 پبضاؾوپبتیک -3

 گیطًسُ هرطٍعی -4

 الف( گكبز کطزى هطزهک چكن 

 قَز.  ة( حؿبؾیت ظیبزی ثِ ًَض زاضز ٍ زض ًَض کن ثبػث زیسى هی

 ّب ٍ جعئیبت ًقف زاضز. هكبّسُ ضًگج( زض زیس زقیق ٍ 

 

75/0 

 ًَع هفػل ضا زض ّط یک اظ هَاضز ظیط تعییي کٌیس.  9

 ة( هفصل ضاى ثب لگي   الف( هفصل آضًج 

5/0 

 75/0 اًَاع اسکلت زض خبًَضاى ضا ًبم ثجطیس.  10

 ضًَس ٍ ثطای ّط َّضهَى یک عولکطز شکط کٌیس.  ّبی ظیط اظ کدب تطضح هی ّط یک اظ َّضهَى 11

 ج( َّضهَى آلسٍؾتطٍى ة( َّضهَى هالتًَیي   T3الف( َّضهَى 
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 1 ّبیی کِ زض تٌظین قٌس ذَى ًقص زاضًس ًبم ثجطیس. َّضهَى 12
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 75/0 کٌٌس.  ای زض کدب ٍخَز زاضًس ٍ چگًَِ اظ ثسى زفبع هی یٌِّبی زاض سلَل 13

 75/0 ضَز ٍ چِ ًقص زفبعی زاضز؟  ّب تطضح هی اظ کسام یبذتِ IIایٌتطفطٍى ًَع  14

 ضَز؟  ّب تطضح هی الف( پطفَضیي اظ کسام یبذتِ 15

 ّب ثٌَیسیس.  غى ة( زٍ ضٍش پبزتي ضا زض اظ ثیي ثطزى آًتی

1 

 ثبضس؟  َّاظی گلَکع چِ هَلکَلی هی الف( هحػَل تٌفس ثی 16

 کٌس؟  ة( ثطای اًقجبؼ طَالًی، هبّیچِ اظ چِ هَلکَلی ثطای تأهیي اًطغی استفبزُ هی

5/0 

 75/0 ّبی اًتقبل ٍیطٍس ایسظ ضا ثٌَیسیس.  ضاُ 17

 ّبی هطرع ضسُ زض گَش ضا ًبم ضا ًبهگصاضی کٌیس.  الف( ثرص 18

 زض گَش چیست؟  3ة( ًقص ضوبضُ 

 

 

 

 

 

 

25/1 

 ّبی هطرع ضسُ زض ضکل ضا ًبم گصاضیس.  قسوت 19

 

 

 

 

 

 

1 

 20 جوغ ًوطات   
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 هطاخعِ ًوبیس. t.me/banksoalnokhbegan  زاًص آهَظ گطاهی خْت هطبّسُ پبسد تططیحی آظهَى ثِ کبًبل
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 پبسرٌبهِ ظیست یبظزّن

 هتي پبؾد 

 ز( غحیح  ج( غلط  ة( غحیح  الف( غلط  1

 ط( غحیح  ظ( غحیح  ٍ( غلط  ّـ( غحیح 

 ؼ( غحیح  س( غلط

 ( ج( سیٌبپس )ّوبیِ  21-31ة(  الف( ّیسض  2

 ٍ( ثَیبیی  ّـ( زضز  ز( ثطٍى ضاًی )اگعٍسیتَظ( 

 ظ( ٍاگطا ط( هیَگلَثیي  ظ( هیَظیي 

آضاهص  لهیلی ٍلت ثطقطاض است کِ ثِ آى پتبًسی 70اذتالف پتبًسیل الف( ٍقتی ًطٍى فعبلیت عػجی ًساضز زضز ٍ سَی غطبی آى  3

 گَیٌس.  هی

 گَیٌس.  زض یک تبضچِ ضا سبضکَهط هی Zة( فعبلیت ثیي زٍ ذط 

 ضَز ٍ فبقس گیطًسُ ًَضی است.  ج( ثرطی اظ ضجکیِ کِ عػت ثیٌبیی اظ آًدب ذبضج هی

 ة( ثػل الٌربع   الف( ّیپَتبالهَس )ظیط ًٌْح(  4

 ز( زستگبُ لیوجیک   ج( ّیپَتبالهَس 

ة( زض تطکیل حبفظِ ٍ    الف( سبهبًِ لیوجیک  5

 یبزگیطی ًقص زاضز.

 ة( لَة ثیٌبیی  الف( هد  6

 ج( غصاّبیی کِ زاضای آهیٌَاسیس گلَتبهبت ّستٌس.  ة( لَة ثَیبیی  الف( گیطًسُ ضیویبیی  7

8 1   ٌِ2 « ة»گعی  ٌِ4 « الف»گعی  ٌِج»گعی » 

 ای  ة( هفػل گَی ٍ کبسِ الف( هفػل لَالیی  9

 اسکلت زاذلی -آة ایستبیی، اسکلت ذبضخی 11

 تٌظین تدعیِ گلَکع زض سلَل الف( اظتیطٍئیس  11

 ّبی ضجبًِ ضٍظی  تٌظین ضیتنة( اپی فیع 

 ثبظ خصة سسین اظ کلیِ ج( ثرص قططی غسُ فَق کلیِ 

 گلَکبگَى ٍ اپی ًفطیي ٍ کَضتیعٍل )افعایص قٌس ذَى( -اًسَلیي )کبّص قٌس ذَى( 12

 زٌّس.  ّبی لٌفبٍی تحَیل هی ّب ضا خصة کطزُ ٍ ثِ گطُ عالٍُ ثط ثیگبًِ ذَاضی، هیکطٍة -پَست ٍ لَلِ گَاضش 13

 کٌس.  ذَاضّب ضا فعبل هی ضَز ٍ زضضت تطضح هی Tّبی  ّبی کطٌسُ طجیعی ٍ لٌفَسیت اظ یبذتِ 14

 کطٌسُ ٍ یبذتِ کطٌسُ طجیعی  Tّبی  الف( لٌفَسیت 15

 ّب ذٌثی سبظی هیکطٍة -ّب ثْن چسجبًسى هیکطٍة -ّبی هحلَل غى ضسَة زازى آًتی -ّبی هکول یية( فعبل کطزى پطٍتئ

 افعایص ثیگبًِ ذَاضی

 ة( اسیسّبی چطة الف( اسیس الکتیک  16

 هبزض ثِ خٌیي ٍ ضیطزّی -ّبی ذًَی ذَى ٍ فطآٍضزُ -ی خٌسی ضاثطِ 17

 ( استرَاى ضکبثی4 ( ضیپَض استبش 3 ( پطزُ غوبخ 2 زایطُ  ( هدبضی ًین1الف(  18

 ة( یکسبى کطزى فطبض َّا زٍ ططف پطزُ غوبخ 

 غى  ( گیطًسُ آًتی3 ( پبزتي 2 سبظ  ( سلَل پبزتي1 19

 غى  ( آًتی4

 

 


