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 زعشگبُ هزکشی                                                                                                                                 

 

 

 زعشگبُ ػصجی هحیغی                                                                                                                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَرٍى

 

 ی حغی ثِ هـش ٍ ًربعّب دیبم را اس اًسامحغی

 

 ثزز. هی ّب دیبم را اس هـش ًٍربع ثِ اًسام حزکشی

 ی حغی ٍ حزکشی قزار زارًس.ّب ثیي ًَرٍى راثظ

 

 ؽَز هیی حغی ٍ حزکشی گلشِ ّب ثِ زًسریز یب آکغَى ثلٌس ًَرٍى سبر ػصجی

 

 ؽًَس. یهیًَسی احبعِ اس سبرّب ّغشٌس کِ سَعظ یِ ؿالف دهجوَػِ ای  ػصت

 

 اًَاع ػصت

 

 رٍز. هیهـش كقظ ثِ كقظ سبرّبی حغی زارزحغیػصت 

 

 (ًربع)هـش ذزٍجی اس  كقظ سبرّبی حزکشی زارز. حزکشیػصت 

 سبرّبی حغی ٍ حزکشی زارز.ػصت هرشلظ

 

 ـش ٍ ًربعثِ ه ٍرٍز

 

 ًربع اس هـش ٍذزٍجی 

هـش ًربع 

 جلز ػصت 43

 

 زعشگبُ ػصجی دیکزی

 

 زعشگبُ ػصجی ذَزهرشبر )ؿیزارازی(

 

 هبّیچِ صبف هبّیچِ قلجی ّب ؿسُ اًؼکبط هبّیچِ اعکلشی حزکز ارازی هبّیچِ اعکلشی

 ثرؼ حزکشی زعشگبُ ػصجی هحیغی

 ّوِ ثزٍى ریشّب ثؼضی زرٍى ریشّب

 ثرؼ حغی زعشگبُ ػصجی هحیغی

 ػصت حزکشی ػصت هرشلظ ػصت حغی

 جلز ػصت 12

 

 جلز ػصت31
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 خبرج( 88)سراسری .ًذارد ًقص هحيطي ػصجي دستگبُ ،…در ترضح -1تست

 تًَيي ( كلسي4                                 ًفريي ( اپي3                 ( پپسيٌَشى2        ( ليسٍزين1

 

 خبرج( 89سراسری )هي ضَد. ٍ کبّص... هتَقف کٌذ، سجت افسایص .... ثبفرض ایي کِ هبدُ ای ثتَاًذ فؼبليت اػصبة سوپبتيک را-2تست

 حجن تٌفسي-(اًقباض ػضالت اسکلتي2                                ترضح گاستريي   -(ترضح بيکربٌات1

 دفؼبت اًقجبض هيَکبرد –(ترضح اهالح صفراٍی ثِ رٍدُ 4فطبر خَى گلَهرٍلي                              -(حرکبت تٌفسي3    

 

 خبرج( 91)سراسری  ثبضذ. در دستگبُ ػصجي اًسبى، . . . هيرا تكويل ًوبیذ؟ هقبثلی  تَاًذ جولِ چٌذ هَرد هي -3تست

 ّبی چٌذ سلَل ػصجي ای از زائذُ الف( تبرػصجي، هجوَػِ

 ی ثلٌذ یک سلَل ػصجيُ  ة( ػصت، زائذ

 ی هخچِ  وكرُای از تبرّبی ػصجي ثيي دٍ ًي ای، دستِ ج( جسن پيٌِ

 ّبی هخ د( ًخبع، راثط ثيي دستگبُ ػصجي هرکسی ٍ ًيوكرُ

 ُ( هيليي، هبًؼي در هقبثل تغيير پتبًسيل غطبی سلَل ػصجي

1)1                                           2)2                                             3)3                                              4)4 

 «اًؼکبط ًربػی»ثزذی ًربع 

 

 «اًؼکبط هـشی»ثغیبری هـش 

 

 ثلغ/ اعشلزاؽ/ ػغغِ ٍ عزكِ ؼضی هـش زذبلز زارزث اؿلت كقظ ًربع ٍزعشگبُ ػصجی هحیغی زذبلز زارًس

 حزکبر ؿیزارازی اًؼکبط

 هزاکش کٌشزل کٌٌسُ

 اًؼکبط سرلیِ ازرار قبثل هْبر یب سغْیل
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 دشبًغیل ًَرٍى

 

 اًَاع

 

 زٌّس. هیرا زر جْز ؽیت سزاکن ذَز ػجَر  ّب ّویؾِ ثسٍى صزف اًزصی یَى

 

 ی عسین زر ثیزٍى ٍسزاکن یَى دشبعین زر زرٍى ثیؼ سز اعز.ّب : زر ّز دشبًغیل اس ًَرٍى ّویؾِ سزاکن یَىّب سزاکن یَى

 

 کٌٌس. هیرا ػکظ ؽیت ؿلظز ذَز هٌشقل  ّب : ّویؾِ ثب صزف اًزصی یَىّب دوخ

 ّویؾِ ثبس

 ی ؿؾبی ًَرٍىّب دزٍسئیي زریچِ زار

 

 بّ کبًبل

 

 ی زریچِ زار عسیوی ٍ دشبعیوی ثغشِ اًس.ّب کبًبل -1

 

2- 
Na100ؽَز. هیاس هبیغ هیبى ثبكشی ٍارز ًَرٍى  اس کبًبل ّویؾِ ثبس عسیوی 

 دشبًغیل آراهؼ

 3- 
K165 ؽَز. هیاس ًَرٍى ذبرج ٍٍارز هبیغ هیبى ثبكشی  ویاس کبًبل ّویؾِ ثبس دشبعی 

 

 گززاًس. هی، عسین ٍارز ؽسُ را ذبرج ٍدشبعین را ثِ زرٍى ًَرٍى ثزATPدشبعین ثب هصزف  -سیندوخ ع -4

 هزحلِ ؽزٍع

 

 ػولدشبًغیل 

 

 ؽَز. هیهیلی ٍلز  -65اذشالف زرٍى ًَرٍى ًغجز ثِ ثیزٍى 

 

 زّس. هیؽًَس ٍ ٍرٍز ًبگْبًی عسین ثِ زرٍى ًَرٍى رخ  هیی زریچِ زار عسیوی ثبس ّب کبًبل -1

 

 رعس. هی+ 40هیلی ٍلز ثِ  -65اذشالف دشبًغیل اس  -2

 هزحلِ ازاهِ

 

 ؽًَس. هیی زریچِ زار عسیوی ثغشِ ٍ کبًبل زریچِ زار دشبعیوی ثبس ّب کبًبل -1

 ثزگززز. -70سب  -68+ ثِ 40ؽَز اذشالف دشبًغیل اس  هیذزٍج ًبگْبًی دشبعین اس ًَرٍى عجت  -2

 هزحلِ دبیبى

 

 ؽًَس. هیی زریچِ زار دشبعیوی ثغشِ ّب کبًبل -1

 

 كؼبلیز دوخ ثیؼ سز ؽسُ -2

 ؽَز. هیكزعشس، زر ًشیجِ سزاکن عسین ثیزٍى ثیؼ سز  هیرا ثِ ثیزٍى  ّب عسین

 

 یبثس. هیگززاًس، زر ًشیجِ سزاکن دشبعین زرٍى اكشایؼ  هیرا ثِ زرٍى ثز ّب دشبعین
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 (92سراسری)؟ کذام ػجبرت در هَرد پتبًسيل ػول ایجبد ضذُ در غطبء یک ًَرٍى حسي، صحيح است-4تست 

 ضًَذ.   دار پتبسيوي ثبز هي ّبی دریچِ در اثتذای پتبًسيل ػول، کبًبل( 1

 ثؼذ از پبیبى پتبًسيل ػول، تراکن پتبسين داخل سلَل ضذیذاً کبّص خَاّذ یبفت.   (2

 ضًَذ. دار پتبسيوي ثستِ هي ّبی دریچِ + کبًبل44ثب ًسدیک ضذى پتبًسيل ػول از صفر ثِ ( 3

 ضَد.   دار سذیوي، پتبًسيل درٍى سلَل ًسجت ثِ خبرج هٌفي هي ّبی دریچِ در پي ثستِ ضذى کبًبل( 4

 

 صحيح یب غلط ثَدى ّر یک از جوالت زیر را هطخص کٌيذ::1سَال 

 ضَد. هي، شى پرٍتئيي هيليي ثيبى ّب در ثسيبری از ًَرٍى -1

 در ًَرٍى حسي ثرخالف ًَرٍى حرکتي ّذایت پيبم ثِ سَی جسن سلَل ثِ صَرت جْص است. -2

 ٍى حرکتي ثب سبرکَلَم هيَفيجریل سيٌبپسي دارد.پبیبًِ ًَر -3

 استيل کَليي اًتقبل دٌّذُ ػصجي فقط در دستگبُ ػصجي هحيطي است. -4

 ی سيٌبپسي هطبثِ است.ّب جْت پتبًسيل ػول در پبیبًِ ی آکسَى پيص سيٌبپسي ثب جْت حرکت ٍزیكَل -5

 ػصجي است.ّر پيک ضيويبیي کِ سجت تحریک ًَرٍى ضَد، اًتقبل دٌّذُ ی  -6

 ضَد. هيی هغسی در غيبة ًيكَتيي دچبر اختالل ّب در افراد سيگبری، کٌترل ثسيبری از فؼبليت -7

 

 خبرج( 87)سراسری ؟ًوي ضَدشى سبزًذُ ی پرٍتئيي .................. تَسط ًَرٍى ّبی اًسبى ثيبى -5تست

 (گيرًذُ استيل كَليي4                               ذيوي(كاًال دريچِ دار س3                          (غالف هيليي       2               (هيکرٍتَبَل                 1

  

 است؟ ًبدرست ػجبرتثب تَجِ ثِ هٌجٌي هقبثل کذام -6تست

                       ، تراکن سذین هبیغ هيبى ثبفتي رٍ ثِ کبّص است. Bتب  A(در فبصلۀ ًقطۀ 1

                تراکن سذین درٍى سلَل تغيير چٌذاًي ًوي یبثذ.،  Cتب  B(در فبصلۀ ًقطۀ 2

                                 ، تراکن پتبسين هبیغ هيبى ثبفتي رٍ ثِ افسایص است. Dتب  C(در فبصلۀ ًقطۀ 3

 ، تراکن پتبسين درٍى سلَل تغيير چٌذاًي ًوي یبثذ. Eتب  D(در فبصلۀ ًقطۀ 4
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 ( 91)سراسری  ثب فرض صذهِ دیذى هخچِ در اًسبى، .............. است؟ ًبدرستکذام  -7تست

 ضَد.   ی اػوال بذى غير هاّراًِ ٍ غير دقيق اًجام هي ( ّو2ِ                    گردد.   ّای حركتي در فرد غير هوکي هي ( تصحيح بؼضي فؼاليت1

 ضَد.   ی هغس ايجاد هي ّای ارسالي بِ پطت ساقِ ( اختاللي در دريافت پيام4                               گردد.   ی خَد با هَاًغ ًاتَاى هي بيٌي فاصلِ ( فرد از پيص3

 زعشگبُ ػصجی هزکشی اًغبى

 

 ثبؽس. هیؽبهل هـش ٍ ًربع اًس کِ هزاکش ًظبرر ثز اػوبل ثسى 

 

 عز.ّب ثرؼ ذبکغشزی: ثیؼ سز هحشَی جغن علَلی ًَرٍى

 اس ًظز رًگ

 عز.ّب ی هیلیي زار ًَرٍىّب ثرؼ علیس: اجشوبع ثرؼ 

 

ثرؼ علیس زرًٍی سز  زر هد ثرؼ ذبکغشزی هحیغی ٍ

 ثبؽس. هیضغ ثزػکظ اعز، اهب زر ًربع ایي ٍ

 هرچِ -2

 

 هْن سزیي هزکش ّوبٌّگی ٍیبزگیزی حزکبر السم ثزای سٌظین حبلز ثسى ٍسؼبزل زر دؾز عبقِ هـش

 

 ٍهجبری ًین زایزُ ی گَػ، حشی اس هـش ٍ ًربع ّب ، دَعز، چؾنّب ، هلصلّب زریبكز اعالػبر حغی اس هبّیچِ

 عبقِ هـش -3

 

 زر قغوز دبییٌی هـش قزار زارز ٍ اس ثبال ثِ دبییي ؽبهل هـش هیبًی، دل هـشی ٍهـش هیبًی اعز.

 قؾز هد

 

 کیلَگزم زر یک كزز ثبلؾ 5/1هیلیبرز ًَرٍى ٍٍسى هشَعظ  100هزکش اصلی دززاسػ اعالػبر ثسى ثب حسٍز 

 

 َاًبیی یبزگیزی، حبكظِ، ازراک ٍ ػولکزز َّؽوٌساًِثشرگ سزیي ثرؼ هـش زارای س

 ٍ ؽیبرّبی ثغیبر ّب الیِ ذبرجی چیي ذَرزُ ذبکغشزی ثب ثزآهسگی

 هحل ثیؼ سز دززاسػ اعالػبر حغی ٍ حزکشی زر هد

 هـش

 هد -1 

 

 هدجغن دیٌِ ای: زعشِ ای اس سبرّبی ػصجی ثزای ارسجبط زٍ ًیکزُ ی 

 اعالػبر حغی ٍحزکشی ًیوِ ی هربلق ثسى، کبرّبی هرصَؿ ثِ ذَز زارًس.: ػالٍُ ثز دززاسػ ّب ًیوکزُ

 سـییز حزکز ثسى دیؼ ثیٌی ٍضؼیز ثسى ٍارعبل دیبم ثِ هـش ًٍربع ثزای سصحیح یب

 

 ًقؼ

 

 اًشقبل اعالػبر زر زعشگبُ ػصجی هزکشی )ًربع، هد ٍ هرچِ(

 ی ثسى ًقؼ هْوی زارز.ّب زر سٌظین كؼبلیز

 ًربع
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 (88 )سراسریاست؟ ًبدرست کذام ػجبرت-8تست

 (هْن تريي هركس تصحيح ٍ ّواٌّگي حركات بذى ،هخچِ است.1

 (بسياری از اػوال حياتي تَسط بصل الٌخاع ٍ ّيپَتاالهَس تٌظين هي ضَد.2

 (هْن تريي هركس تقَيت پيام ّای حسي ٍ حركتي در ساقِ ی هغس ، تاالهَس است.3

 ام هي ضَد.(بيطتريي پردازش اطالػات حسي ٍ حركتي در قطر خاكستری هخ اًج4

 خبرج( 91)سراسری است؟ رستًبدکذام  -9تست

 اگر ثِ دستگبُ ليوجيک اًسبى، آسيت جذی ٍارد ضَد، در ایي صَرت . . . .

 گردد. ( ثخطي از رفتبرّبی احسبسي فرد ػَض هي1

 ( ٍاکٌص فرد ًسجت ثِ ثَّب تغيير خَاّذ کرد.2

 گردد. ( فرد از ًظر یبدگيری هطبلت جذیذ، ًبتَاى هي3

 ضَد. خَش تغيير هيّبی ثذى دست ی اًؼكبس ( ّو4ِ

 هزاکش هـشی زیگز

 

 سبالهَط

 

 یکی اس هزاکش هْن سقَیز ٍاًشقبل دیبم ػصجی زر ثبالی عبقِ ی هـش اعز.

 

 کٌس. هیی هرشلق هـش رز ٍثسل ّب اعالػبر را ثیي ثرؼ

 زعشگبُ لیوجیک

 

 کٌس. هییی اس قؾز هد، هشصل ّب را ثِ قغوز ّب کِ سبالهَط ٍّیذَسبالهَط را احبعِ ٍآى ّب ؽجکِ ی گغشززُ ای اس ًَرٍى

 ضبیز، ػصجبًیز ٍلذر( زارز.ًقؼ هْوی زر حبكظِ )هثل هد(، یبزگیزی )هثل هد ٍهرچِ( ٍاحغبعبر هرشلق )ر

 کٌس. هیی زعشگبُ زرٍى ریش را سٌظین ّب ثغیبری اس اػوبل ؿسُ

 كزعشس. هیی لیوجیک ثِ قؾز هد ّب وک ًَرٍىکٌس ٍثِ ک هیاعالػبر حغی اؿلت ًقبط ثسى را زریبكز، سقَیز ٍدززاسػ 

 

 ّیذَسبالهَط

 

 سیز سبالهَط قزار زارز ٍهزکش ّوبٌّگی ثیي زعشگبُ ػصجی ٍزرٍى ریش اعز.

 

 کٌس. هیثِ ّوزاُ ثصل الٌربع، ثغیبری اس اػوبل حیبسی ثسى هثل سٌلظ ٍضزثبى قلت را سٌظین 

 ظین زهبی ثسى اعز.هزکش احغبط گزعٌگی ٍسؾٌگی ٍسٌ
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 زعشگبُ ػصجی جبًَراى

 

 ثی هْزگبى

 

 ؽجکِ ی ػصجی زارز جغن علَلی ًَرٍى ّب گزُ ػصجی سؾکیل ًوی زٌّس ٍ زعشگبُ ػصجی هحیغی هزکشی ًسارز.

 

 دالًبریب

بی ذًَی هـشی اعز کِ كبقس هٌبك -عس ذًَی -4  ذ آساز اعز.هـشی ثبكز دَؽؾی عٌگلزؽی عبزُ هَیزگّ 

 

 زعشگبُ ػصجی هزکشی

 زعشگبُ ػصجی هحیغی: اًؾؼبثبر کَچک ذبرج ؽسُ اس عٌبة ّبی ػصجی

هحبكظز اس زعشگبُ ػصجی 

 هزکشی زر دغشبًساراى

 هْزُ زاراى

 

 هـش

 

 ًربع: زر عغح دؾشی قزار زارز.

 زعشگبُ ػصجی هحیغی: ؽبهل ػصت ّب ٍگزُ ّب ّغشٌس.

 

 ّیسر

 هـش: گزُ ّبی ػصجی اس اجشوبع جغن علَلی ًَرٍى ّب

 زٍعٌبة ػصجی هَاسی ّن اس زًسریز ٍآکغَى ًَرٍى ّب

 حؾزار

 زعشگبُ ػصجی هزکشی

 زعشگبُ ػصجی هحیغی: اًؾؼبثبر کَچک ذبرج ؽسُ اس عٌبة ّبی ػصجی )کزم ذبکی ّن عٌبة ػصجی ؽکوی زارز(

 هـش: گزُ ّبی ػصجی ثِ ّن جَػ ذَرزُ

ز قغؼِ اس ثسى یک گزُ ػصجی ثزای کٌشزل حزکبر هبّیچِ ی ک عٌبة ػصجی ؽکوی کِ زرّ 

 ّب ٍجَز زارز.

( …ًیوکزُ ّبی هد زر دزًسگبى ٍدغشبًساراى رؽس سیبزی زارز. زر اًغبى ٍعبیز دزیوبر ّب )لوَر، ؽبهذبًشُ، گَریل ٍ 

 (زر ٍال ثزای دززاسػ اعالػبر صَسی ٍّوچٌیي ٍال چیي ذَرزگی سیبز زارز.)

 ل عِ ثرؼ جلَیی، ػقجی ٍهیبًی اعز کِ ثرؼ ّبی هرشلق هـش را هی عبسز.زر جٌیٌی ؽبه

 بى اًساسُ ی ًغجی آى ًغجز ثِ ٍسى ثسى ثیؼ اس عبیزیي اعز.زر دغشبًساراى ٍدزًسگ

 

ٍاس ثزذَرز هـشٍ  ًربػی: ثیي عرز ؽبهٍِ  -هبیغ هـشی -3 زُ  ب زر حیي حزکز جلَگیزی کٌٌس. ًزم ؽبهِ َث  ًربع ثب اعشرَاىّ 

ب -1 هْزُّ  بی جوجوٍِ   اعشرَاىّ 

 

 یِ ی هٌٌضدززُ ی عِ ال -2

 

 رز ؽبهِ: دیًَسی هحکن چغجیسُ ثِ اعشرَاى ّبی جوجوِ ٍهْزُ ّبع

 

 ػٌکجَسیِ: زر سیز هیکزٍعکَح ؽجیِ ػٌکجَر

 ًزم ؽبهِ: زارای رگ ّبی ذًَی كزاٍاى ثزای سـذیِ ثبكز ػصجی
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