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ٍ تافیت  ............. هغشی هطاتِ تافت پَضطیی  –سس ذًَی  -1

.است.......... ی  تافت ساسًسُ  ی سرت ضاهِ هطاتِ ساسًسُ

آتطاهِ         -ی َّایی  ویسِ( 1

اسفٌگتز                 -گلَهزٍل ( 2

صفاق                 -هزی ( 3

رتاط  -لَلِ ی ًفزٍى ( 4

2
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ی ترطیی   ارتثاط هزوش تٌظین زهای تسى تا لطز هد، تزػْسُ -2

...........است وِ 

.      آیٌس اعالػات حسی اس اغلة ًماط تسى زر آى گزز ّن هی( 1

ّین   ی هد را تِ ای اس تارّای ػصثی زٍ ًیوىزُ اس عزیك زستِ( 2

.             وٌٌس ٍصل هی

الٌراع تسیاری اس اػویال حییاتی هزتیَط تیِ      ّوزاُ تا تصل( 3

.                                وٌس ّای تسى را تٌظین هی فؼالیت

وٌس ٍ ًمص هْوی زر حافظیِ،   ّای تَیایی را زریافت هی پیام( 4

.یازگیزی ٍ احساسات هرتلف زارز

3
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.......... تا غیز فؼال ضسى اػصاب سوپاتیه تسى اًسیاى تیِ    -3

(87سزاسزی ). وٌس توایل پیسا هی

ی للثی                                             افشایص تزٍى زُ( 1

واّص تؼساز حزوات تٌفسی  ( 2

واّص تزضح غسز سیز ستاًی                                         ( 3

رساًی تِ ػضالت اسىلتی  افشایص ذَى( 4

4
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است؟ ًازرستچٌس هَرز ،  -4

تیٌیی ٍعیؼیت تیسى زر     رٍین ، هرچِ تا پییص  ٍلتی راُ هی -الف

.فزستس ّایی را تِ هاّیچِ هی ی تؼس پیام لحظِ

ّیای   ّای ًراػی سثة ارسال پیام تِ اًسام ی پطتی ػصة ریطِ -ب

.ضًَس حسی تسى هی

ُ      -ج ِ ی هْیز ،  زاراى اٍلیي ػاهل حفیاتتی اس هغیش ٍ ًریاع ّوی

.ّاست ّای جوجوِ ٍ هْزُ استرَاى

ی هٌٌژ تَسیظ   تزیي الیِ پززُ تزیي ٍ زاذلی فضای تیي ذارجی -ز

.ًراػی پز ضسُ است -هایغ هغشی

1 )1                   2 )2                   3 )3                      4 )4
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.......... جاًَری وِ عٌاب ػصثی فالس جسن سلَلی زارز،  -5

.               زارای یه هٌفذ تزای تثازل هَاز تا هحیظ است( 1

.                   زارای اسىلت ذارجی اس جٌس ویتیي است( 2

.      وٌس ّای سغحی تسى ذَز آهًَیان زفغ هی ی سلَل اس ّوِ( 3

.وٌس اس عزیك ذظ جاًثی، هحیظ پیزاهَى ذَز را ضٌاسایی هی( 4

6
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«. است........... ، فالس ..........»  -6

جسن سلَلی ًَرٍى زر هغش                             –سًثَر ( 1

جسن سلَلی ًَرٍى زر عٌاب ػصثی                         -پالًاریا ( 2

ی ػصثی زر هغش ٍ عٌاب ػصثی                       گزُ–هلد ( 3

ی ػصثی جسن سلَلی ًَرى زر ضثىِ -ّیسر ( 4

7
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ی سهییي ویسام ػثیارت     تزیي جاًَراى وزُ زر هَرز تشري -7

است؟ ًازرست

.     ّا سیاز است ذَرزگی لطز هد آى ّا، چیي ّواًٌس پزیوات( 1

.تَاًٌس تصَیزساسی وٌٌس تا اهَاج صَتی هی( 2

.             ضیَز  ی هٌٌیژ هحافظیت هیی    ّا تَسظ پززُ هغش ٍ ًراع آى( 3

.وٌٌس ی گلَیی ذَز را پس اس تلَؽ حفظ هی حفزُ( 4

8
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............تَاًس  ًویترطی وِ تا ػالهت ؟ هطرص ضسُ  -8

ی اػیوال حیزوتی تیسى را ّوِ( 1

.             تصحیح وٌس ٍ تغییز زّس

.زر یازگیزی زذالت زاضتِ تاضس( 2

.    ّای هىاًیىی پَست، پیام زریافت وٌس اس گیزًسُ( 3

.    تِ هغش ٍ ًراع پیام زّس( 4

9
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، زستگاُ ػصثی ٍ َّرهًَی  تا ّن ّوىاری ..........زر تزضح  -9

.زارًس

لیشٍسین( 1

ی پاًىزاس         ضیزُ( 2

ولسی تًَیي            ( 3

ًفزیي ی ػصثی اپی اًتمال زٌّسُ( 4

10
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.  لزار زارز............ زر اًساى، پل هغشی  -10

( 88سزاسزی ذارج اس وطَر )                                                            

پاییي تز اس هغش هیاًی                                                      ( 1

زر پاییي تزیي ترص هغش( 2

زر هجاٍرت ّیپَتاالهَس                 ( 3

ِ ی هغش( 4 زر تاالتزیي ترص سال

11
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وسام ػثارت زر هَرز اًساى صحیح است؟ -11

.                    جفت ػصة است 41زستگاُ ػصثی هحیغی ضاهل ( 1

. ضَز فزهاى تسیاری اس اػوال اًؼىاسی، اس ًراع صازر هی( 2

ّیای حسیی زسیتگاُ ػصیثی      ی پیام ًراع سثة ارسال ّوِ( 3

.        ضَز هحیغی تِ هغش هی

زستگاُ ػصثی پیىزی ّواًٌیس زسیتگاُ ػصیثی ذَزهرتیار     ( 4

.تَاًس زر پاسد غیز ارازی زذالت وٌس هی

13
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ُ ّای وططی زر تیي تارّای  -1 لزار زارًس ٍ .............. گیزًس

.تحزیه هی ضًَس.............. تز اثز اًمثاعات 

                            ایشٍتًَیه -ّای ارازی ٍ غیز ارازی  هاّیچِ( 1 

              ایشٍهتزیه -ّای ارازی ٍ غیز ارازی  هاّیچِ( 2

ایشٍتًَیه -ّای ارازی  هاّیچِ( 3

ایشٍهتزیه  -ّای ارازی  هاّیچِ( 4
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ِ   هازُ -2 ی اًسیاى   ی تزضح ضسُ اس غسز ػزق تغییزضیىل یافتی

تزویثی هطاتِ تا وسام هازُ زارز؟

لیگٌیي( 1

سَتزیي                                ( 2

رًیي                         ( 3

ویتیي( 4
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زار  تِ وسام  ّای هژُ ّای ػصثی تَلیس ضسُ تَسظ سلَل پیام -3

ترص ارسال هی ضَز ؟

1  )1    ٍ2                                                                              

2 )3    ٍ2                     

3 )4   ٍ1                                              

4 )4  ٍ3   
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ی ساروَپالسوی فؼالیت زارز؟ یه ضثىِ ّای وسام زر سلَل -4

لزًیِ                              ( 1

صلثیِ                                      ( 2

ضثىیِ                     ( 3

ػٌثیِ( 4
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ّایی وِ زچیار اذیتالل           زر فزز هثتال تِ آستیگواتیسن، ترص -5

............هی ضًَس 

.                ی سرزاًس زارای لىِ( 1

.             وٌٌس اس سجاجیِ تغذیِ هی( 2

.           اًس فالس هاّیچِ( 3

.اًس زارای هَاز رًگی( 4
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ی جاًَراى  تا تَجِ تِ ضىل سیز، وسام گیزًسُ احتواالً زر ّوِ -6

ٍجَز زارز؟

الف( 1

ب( 2

ج( 3

ز( 4

ج

الف
ب

ز
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اٍلیي ّوگزایی اهَاج ًَر زر چطن اًساى، هزتَط تِ ترطیی   -7

.............است وِ 

.  ی ترص رًگی چطن است تطىیل زٌّسُ( 1

.                              ریشز هَاز زفؼی ذَز را تِ هایغ ساللیِ هی( 2

.      ضَز ّای هژوی هتصل هی ّایی تِ هاّیچِ اس عزیك رضتِ( 3

ّای حلمَی سثة تغییز ضست ٍرٍزی ًَر تیِ   تا زاضتي هاّیچِ( 4

.                                       گززز چطن هی
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ّیای الىتزیىیی زر گزتیِ هیاّی ٍ      تا اس وارافتازى گیزًسُ -8

.است............. هارهاّی ، تطریص عؼوِ تَسظ 

ّز زٍ هاّی هوىي              ( 1

ّز زٍ هاّی غیزهوىي                 ( 2

گزتِ هاّی هوىي                   ( 3

هارهاّی هوىي ( 4

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



است؟ ًازرستوسام تیاى  -9

ی آسیپزیي را تطیریص    ّای ضیویایی زر ػمة ستاى، هشُ گیزًسُ( 1

.زٌّس هی

ّای هستمز زر ترص هزویشی ستیاى    ّای چطایی زر جَاًِ سلَل( 2

.حساسیت ووتزی زارًس

ُ  ی اسیساستیه زر جَاًِ هشُ( 3 ّیای   ّای چطایی ٍالغ زر وٌیار

. ضًَس ًشزیه تِ ًَن ستاى تطریص زازُ هی

ی اصلی تطریص زازُ  ی چطایی، یىی اس چْار هشُ زر یه جَاًِ( 4

.ضَز هی
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تسییار             تفیاٍت تا تمیِ ............ ًَع گیزًسُ تزای تطریص  -10

.زارز 

                                                 اضیا زر تاریىی تَسظ ذزس( 1

فزٍهَى زر پزٍاًِ اتزیطوی ًز( 2

اضیا ساوي تَسظ الهپزی                                                        ( 3

صسا زر اًساى ( 4
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ٍارز ............. اعالػات وارآهستزیي حس تسى اًساى تیِ   -11

؟ًوی ضَز

هرچِ                         ( 2زستگاُ لیویثه                    ( 1

ًراع( 4تاالهَس                            ( 3
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.............. چطن اًساى .............. چطن تیستَى تتَالریا  -12

.است

                                    فالس هززهه ٍ ػٌثیِ–تزذالف ( 1

زارای ضثىیِ ٍ ػسسی   -ّواًٌس( 2

                                       فالس ػٌثیِ ٍ ػسسی -تزذالف( 3

زارای لزًیِ ٍ هززهه-ّواًٌس( 4
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تییي، حجین فضیای حیاٍی سجاجییِ       زر افزاز ًشزییه  -13

............ ضَز ٍ راُ زرهاى، استفازُ اس ػسسیی   هی............. 

.است

ٍاگزا                           -سیاز ( 2ّوگزا                            -سیاز ( 1

ٍاگزا -ون ( 4     ّوگزا             -ون ( 3
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است؟ ًازرستوسام ػثارت   -14

آى ........... ی ذیَز را اس عزییك    هَلؼیت عؼوِ............. » 

.وٌس زرن هی

                                   پزتَّای فزٍسزخ تاتص ضسُ اس -هارسًگی ( 1

اهَاج  الىتزیىی تَلیسی اس -هارهاّی ( 2

                                         اهَاج  صَتی اًؼىاس یافتِ اس -زلفیي ( 3

پزتَّای فزا تٌفص تاستاتص ضسُ اس  -سًثَرػسل ( 4
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است؟ ًازرستوسام   -15

.است.......... ی  زارای، چٌسیي گیزًسُ........... ّز 

                                         تیٌایی -ٍاحس تیٌایی زر چطن هزوة ( 1

ضیویایی -ی چطایی زر ستاى اًساى  جَاًِ( 2

                                                 هىاًیىی -واپَال زر ذظ جاًثی ( 3

ضیویایی -ی اتزیطن  جسن هَهاًٌس زر ضاذه پزٍاًِ( 4
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اًد؟ چٌد هَرد سیز صحیح -16

هزشُ اسازا     اگز دچار گزفتگی تیٌی شَین، اغلة غذاّا تی -الف

.شًَد هی

َّای ٍارد شدُ تِ گَش خارجی اًااى اتتدا تصزییِ شزدُ ٍ    -ب

.رٍد سپس تِ گَش هیاًی هی

ی چشن در تشکیل تصَیز اجاام در چشن، تأثیزگزذار   قطز کزُ -ج

. است

.تشرگتزیي لَب هغشی اًااى در هجاٍرت لَب تَیایی قزار دارد -د

1 )1                         2 )2                        3 )3                       4 )4 
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............. جاًَر دارای چشن جاهی شکل،  -17

.                                                    دارای تٌیس پَستی است( 1

.                            ّای عصثی است فاقد گزُ( 2

.                                                        ای دارد ّای لَلِ قلة( 3

.در دستگاُ عصثی هحیطی خَد دٍ طٌاب عصثی دارد( 4
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18-  ِ ی چطین اًسیاى ذیارج     هحلی وِ ػصة تیٌایی اس ضیثىی

(89سزاسزی )............... ضَز،  هی

                                                  .ای است ّای استَاًِ فالس سلَل( 1

.ّای ًَری است هحتَی گیزًسُ( 2

                                                   .زر زلت ٍ تیشتیٌی اّویت زارز( 3

.ی چطن لزار زارز زر اهتساز هحَر ًَری وزُ( 4
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است؟ ًازرستوسام ػثارت  -19

.                                                                             ّای رواتی ٍ چىطی هفصل ضسُ است استرَاى سٌساًی تا استرَاى( 1

ترص اًتْایی هجاری گَش تیزًٍی تَسیظ اسیترَاى گیجگیاّی    ( 2

.ضَز هحافظت هی

جایی فیزز تیِ حزویت زر     زایزُ تا جاتِ هایغ زرٍى هجزاّای ًین( 3

.آیس هی

ی هغش پززاسش  ّای ایجاز ضسُ زر ترص حلشًٍی زر پطت سالِ پیام( 4

. ضَز هی
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کدام عثارت تِ درستی تیاى شدُ است؟ -20

ُ    شثکیِ( 1 ی  ی چشن اًااى تایار ًزاس  ٍ دارای دٍ ًزَگ گیزًزد

.الکتزٍهغٌاطیای است

.ی هغش است ّیپَتاالهَ ، هزکش اصلی تٌظین دهای تدى در ساقِ( 2

ّای هکزاًیکی   ّای خًَی اًااى، گیزًدُ ی اغلة رگ در دیَارُ( 3

.ساا  تِ فشار خَى ٍجَد دارد

عدسی چشزن سزیت، کزدر ٍ اًفطزا   ى     افشایش سي، اگز تا ( 4

.شَد تِ ایي تیواری پیزچشوی گَیٌد تز  کن
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