
 بانک سواالت درس تغذیه ورزشی

 هبدُ وزایی صحیح ًیؼت؟وزا ٍکذام گضیٌِ دس هَسد -1

تبهیي هَاد الصم ثشای اًشطی هصشي هی ؿًَذ   د( گی اػتٍبدُ هی ؿًَذ  ج(ثشای کبّؾة(ثشای سٌك گشػٌ  الً(خْت تبهیي ٍیتبهیٌْب ٍهَاد همذًی

 سؿذ

 کذام گضیٌِ دس هَسدللن تىزیِ صحیح ًیؼت؟-2

      للوی کِ احتیبخبت سٍصاًِ اًؼبى ثِ لَاهل هىزی ساثشؼشي هی کٌذ.ج(   اًتخبة اًَاق وزاّبسػبًذى هَاد وزایی ثِ ثذى ثِ هّبدیش هٌبػت   ة(الً(

 اص اى داًؼت د(لذم استجبغ هَاد وزایی ثب ًحَُ اػتٍبدُ ثذى

 وزای اًؼبى ٍخَدًذاسد؟ کذام ًَق هبدُ دس ػبختوبى-3

 ٍتئیي ّب    ج(ٍیتبهیي ّب    د(اًشطیة(پش   کشثَّیذساتْب  الً(

 کذام گضیٌِ صحیح اػت؟-4

 الً(للن تىزیِ لجبست اػت اصسػبًذى هَاد وزایی ثِ هیضاى صیبد ثِ ثذى

 سا هی سػبًذ ة(تىزیِ لذم استجبغ هَاد وزایی ثب ًحَُ اػتٍبدُ ثذى اصاًْب

 ؿَد.ج(هَاد وزایی ثشای سٌك گشػٌگی ٍتبهیي اًشطی اػتٍبدُ هی 

 د(خیشُ وزایی دس ّش دٍ خٌغ یکؼبى اػت

 کذام دػتِ اص هَاد هىزی اًشطی صا ًیؼتٌذ؟-5

 پشٍتئیي ّب    د(ٍیتبهیي ّب ٍهَاد همذًیکشثَّیذساتْب    ة(چشثیْب     ج(الً(

 کذام یک اص هَاد هىزی صیش اًشطی صا ّؼتٌذ؟-6

 ّب الً(اة    ة(هَاد همذًی     ج(کشثَّیذساتْب      د(ٍیتبهیي

 کذام یک اص هَاد صیش دس اًدبم ٍاکٌؾ ّب ٍتٌفین الوبل ثذى ٍسؿذ ٍتشهین ثبٌت ّب ًّؾ داسًذ؟-7

 ٍیتبهیي ّب    ة(چشثیْب    ج(ٍیتبهیي ّب      د(گضیٌِ الً ٍجالً(

 اسًذ؟ی دکذام یک اص هَاد هىزی صیش ًّؾ ػبختوبً-8

 د(ٍیتبهیي ّباة     ج(        ة(پشٍتئیي ّب       ٍیتبهیي ّبالً(

 هَاد وزایی ظشٍسی چِ هَادی ّؼتٌذ؟-9

 الً(هَادی کِ دس ثذى تَلیذ هی ؿًَذ

 ة(هَادی کِ دسثذى تَلیذًوی ؿًَذ

 ج(گضیٌِ الً ٍة

 د(ّیچکذام

 کذاهیک اصلَاهل هىزی ظشٍسی ًیؼتٌذ؟-11



 پشٍتئیي ّب    ة(چشثیْب       ج(اة       د(کشثَّیذساتْبالً(

 صیش داسای پشٍتئیي ثیـتشی ّؼتٌذ؟کذام یک اص هَاسد -11

 ؿیش          ة(حجَثبت    ج(گٌذم    د(ػجضی ّبالً(

 کذام یک اص هَاد وزایی صیش ٌؼٍش ٍکلؼین ثیـتشی داسًذ؟-12

 الً(گَؿت     ة(ػجضی       ج(حجَثبت    د(ٌشاٍسدّْبی لجٌی

 کذاهیک اص هَاد صیش حبٍی ػلَلض ثیـتشی ّؼتٌذ؟-13

 ٌذم      ج(گَؿت    د(حجَثبتػجضی      ة(گالً(

 کذاهیک اص هَاد صیش پشٍتئیي کوتشی داسد؟ -14

 گٌذم      ة(گَؿت        ج(هبّی     د(اةالً(

 ی صای ٌِذی ًیؼت؟طکذاهیک اص هَاسد صیش اص هَاد اًش-15

 رست    (د         ؿیشگٌذم          ة(ثشًح         ج((الً

 تّؼین هی ؿًَذ؟گشٍُ ّبی وزایی ثِ چٌذ دػتِ -16

 6د(    7ج(            4ة(       5الً(

 کذاهیک اص هَادوزایی صیش ثِ تشتیت داسای ثیـتشیي کلؼین ٍثیـتشیي پشٍتئیي ّؼتٌذ؟-17

 الً(ؿیش ٍگَؿت      ة(گٌذم ٍحجَثبت            ج(ػجضی ٍرست       د(ثشًح ٍهبّی

 ػلَلض ّؼتٌذ؟ثیـتشیي ثیـتشیي هَاد ٌِذی ٍکذام یک اص هَاد وزایی صیش ثِ تشتیت  داسای -18

 الً(گَؿت ٍثشًح      ة(ػجضی ٍؿیش        ج(رست ٍػجضی         د(هبّی ٍ َُِْ

 هٌفَس اص اًشطی دس هَاد وزایی چیؼت؟-19

 د(ّیچ کذام           الً(اًشطی ٌیضیکی      ة(اًشطی پٌْبى      ج(اًشطی ؿیویبیی  

 لی دس هَاد وزایی ٍخَد داسد؟اًشطی ؿیویبیی ثِ چِ ؿک-21

 ة(تشکیجبت هختلً           ج(        الً(

 اًشطی ًیبص داسد؟ ثذى ثشای اًدبم ........ثِ-21

 الً(الوبل حیبؼی       ة(حشکبت لعالًی          ج(گضیٌِ الً ٍة        د(ّیچ کذام

 ًیبص ثذى ثِ اًشطی لجبست اػت  اص؟-22

 هَسد ًیبص ثشای اًدبم ّش کبس    ة(کبلشی الصم ثشای ػَخت ٍػبص پبیِ  الً(هّذاس کبلشی 

 ّیچ کذامگضیٌِ الً ٍة           د(ج(

 ثشای هشداى چِ هیضاى اػت؟سٍصاًِ    هیضاى کبلشی هَسدًیبص-23

 4111تب 1411د(           3911تب 2311ج(      4211تب  2451ة(       41111تب  2411الً(



 ثشای صًبى چِ هیضاى اػت؟سٍصاًِ  هیضاى کبلشی هَسدًیبص -24

 4111تب 2411د(     4111تب 1611ج(   3111تب 1611ة(   2111تب 1511الً(

 هشداى ٍصًبى چِ ًؼجتی ثبّن داسد؟ سٍصاًِ  هیضاى کبلشی هَسد ًیبص-25

 الً(هیضاى کبلشی هَسدًیبص صًبى ثیـتش اص هشداى اػت

 ّش دٍ یکؼبى اػتهَسد ًیبص ة(هیضاى کبلشی 

 ج(هیضاى کبلشی هَسدًیبص هشداى اصصًبى ثیـتش اػت

 لشی هَسدًیبص کَدکبًبص هشداى ٍصًبى ثیـتش اػتهیضاى کبد(

 ذ؟ثًیبص ثِ اًشطی اٌضایؾ ًوی یبدسکذام یک اص هشاحل صیش -26

 سؿذ   ة(پیشی    ج(اثؼتٌی    د(ٍسصؽالً(

 تشتیت چٌذ کیلَ کبلشی اًشطی سّب هی ؿَد؟ ،پشٍتئیي ٍچشثی ثِشثَّیذسات اص اکؼبیؾ ّش گشم ک-27

 9،4،4د(            7،6،7ج(               8،4،5ة(                   9،5،4الً(

 کذام یک اصلَاهل هىزی تَلیذ اًشطی کوتشی داسًذ؟-28

 الً(کشثَّیذساتْب       ة(چشثیْب       ج(پشٍتئیي ّب       د(گضیٌِ الً ٍة

 اى دػتِ اصلَاهل هىزی کِ اًشطی صایٌذ........ًبم داسًذ؟-29

 ج(لَاهل هىزی کبلشی صا    د(لَاهل هىزی ثب کبلشی ًب هـخصصیبد   ة(لَاهل هىزی ثب کبلشی کن کبلشی   الً(لَاهل هىزی

 ّشِذس ًؼجت چشثی دسوزا ثیـتشًٍؼجت اة کوتش ثبؿذ .......-31

 ّیچ کذاماى ثیـتش اػت  ج(ًؼجت چشثی ٍاة دسوزا استجبؼی ثِ هیضاى کبلشی ًذاسد    د(الً(کبلشی اى کوتش اػت    ة(کبلشی 

 داسای چٌذ پیًَذ ٌؼٍبت اػت؟  ATPّش هَلکَل -31

 4د(        3ج(            6ة(         5الً(

 همبدل خالصِ ؿذُ ادًضیي تشی ٌؼٍبت کذام یک اص گضیٌِ ّبی صیش اػت؟-32

 ّیچ کذامد(      ATPج(          TPAة(       PTAالً( 

 هشثَغ ثِ کذام یک اص هَاسد صیش اػت؟ "رسات ؿیویبیی وزا ثِ یکذیگش هی پیًَذًذ ٍ هَلکَلْبی ثضسگتش ٍدسؿت تشػبختِ هی ؿًَذ"-33

 الً(ٍاکٌـْبی کبتبثَلیؼوی    ة(هتبثَلیؼن   ج(ٍاکٌؾ ّبی اًبثَلیؼوی    د(گضیٌِ الً ٍة

 هشثَغ ثِ کذام یک اص هَاسد صیش اػت؟"رسات سیضتشی تجذیل هی ؿًَذ ٍ ٍاکٌؾ ّبیی اًشطی صا ّؼتٌذدسؿت ثِ هَلکَلْبی "-34

 ج(ٍاکٌؾ ّبی اًبثَلیؼن      د(ّیچ کذام    یالً(هتبثَلیؼن      ة(ٍاکٌؾ ّبی کبتبثَلیؼو

 کذاهیک اص ٍاکٌـْبی ػَخت ٍػبص ػلَلی ّؼتٌذ ؟-35

 ج(اًبثَلیؼن             د(گضیٌِ ة ٍج    ة(کبتبثَلیؼن            هتبثَلیؼنالً(

 کبهل اػیذ ًوی ؿَد؟ کذاهیک اص هَاسد صیش دس ٌّگبم ػَختي وزاّب ثؽَس-36



 ّوِ هَاسدچشثیْب       ة(پشٍتئیي ّب        ج(کشثَّیذساتْب       د(الً(

 سٍؽ اًذاصُ گیشی حشاست اصاد ؿذُ اص ثذى کذام اػت؟-37

 سٍؿی ًذاسدد(   هؼتّین          ج(گضیٌِ الً ٍةیش الً(هؼتّین        ة(و

 کذام هَسد تمشیً ًؼجت تٌٍؼی وزا هی ثبؿذ؟-38

 الً(ًؼجت حدن اکؼیظى ثِ حدن هَادوزایی هصشي ؿذُ 

 ة(ًؼجت حدن گبص اًیذسیذ کشثٌیک دٌك ؿذُ ثِ حدن اکؼیظى هصشي ؿذُ ثشای اکؼیذاػیَى یک ًَق وزا

 حدن گبص اًیذسیذ کشثٌیک دٌك ؿذُ ثشای اکؼیذاػیَى یک ًَق وزاج( ًؼجت حدن اکؼیظى هصشي ؿذُ ثِ 

 گضیٌِ الً ٍةد(

 اکؼیظى هَخَد دس ػبختوبى یک هَلکَل چشثی دس هّبیؼِ ثب هّذاس کشثي ........اػت؟-39

 ثشاثش      د(ٍاثؼتِ ثِ ؿشایػالً(ثیـتش         ة(کوتش           ج(

 س هتَػػ دس حذٍد .... اػت؟دس سطین وزایی اهیختِ ًؼجت تٌٍؼی ثؽَ-41

 1.8د(       1.7ج(          1.5ة(    1الً(

 ّشچِ هّذاس کشثَّیذسات وزا ثیـتش ؿَد ًؼجت تٌٍؼی ثِ ..... ًضدیکتش هی ؿَد؟-41

 1.8د(     1.5الً(صٍش     ة(یک      ج(

 کذام خولِ صحیح ًیؼت؟-42

 وزا اص دّبى ثِ همذُ هی سٍدالً(

 هشی هی سٍد ة(وزا ثمذ اص دّبى ثِ

 هیشٍد هشی هیشٍد ثِ همذُج(وزا ثمذ اص 

 د(وزا اص همذُ ثِ ػَی سٍدُ ثبسیک پیؾ هی سٍد

 کذاهیک اص الوبل لَلِ گَاسؽ ًیؼت؟-43

 تبهیي هذاٍم اةالً(

 ة(تبهیي الکتشٍلیت ّب

 ج(تبهیي هَاد وزایی 

 د(ّوِ هَاسد

 کذام هَسد اص الوبل لَلِ گَاسؽ ًیؼت؟-44

 وزا دس هشی لجَسدادى ػبدُالً(

 ة(اًجبس ؿذى وزا دس همذُ

 دس همذُ  ج(ّعن وزا



 د(دٌك ٌشاٍسدُ ّبی حبصل اص ّعن دس سٍدُ ثبسیک

 کذام خولِ صحیح ًیؼت؟-45

 الً(تٌفین گَاسؽ دس ِؼوت ثبالیی لَلِ گَاسؽ ثیـتش لصجی اػت

 ة( تٌفین گَاسؽ دس ِؼوت پبییٌی لَلِ گَاسؽ ثیـتش َّسهًَی اػت

 اػت َّسهًَیج( تٌفین گَاسؽ دس سکتَم 

 الً ٍة گضیٌِد(

 کذام خولِ صحیح ًیؼت؟-46

 اًضیوی کِ ًـبػتِ سا تدضیِ هی کٌذ اهیالصالً(

 سا تدضیِ هی کٌذ اهیالصة(اًضیوی کِ پشٍتئیٌْب 

 ج(اًضیوی کِ چشثیْب سا تدضیِ هی کٌذ لیپبص

 گضیٌِ الً ٍجد(

 کذام خولِ دسهَسد ثضاَ صحیح ًیؼت؟-47

 ثضاَ تَػػ وذد ثضاِی تَلیذ هی ؿَدالً(

 تشؿح ثضاَ ثِ ّعن هَاد ًـبػتِ ای ٍلىضًذُ ػبصی هَاد وزایی کوک هی کٌذة(

 ػوپبتیک اًدبم هی ؿَد.ل تَلذ ثضاَ تَػػ ػیؼتن لصجی ج(لو

 د(ّیچ کذام

 کذام خولِ دس هَسد همذُ صحیح ًیؼت؟-48

 همذُ هحل تدوك ٍاهیختِ ؿذى ٍّعن وزا اػت.الً(

 ؿل ؿذى دسیچِ هشی ٍهمذُ سخ هی دّذ. ثب حشکت وزا ثِ ػَی سٍدُ کَچک ة(

 لول دیگش دسیچِ هشی ٍهمذُ خلَگیشی اص پغ صدُ ؿذى هحتَیبت همذُ ثِ داخل ِؼوت ٌَِبًی هشی اػتج(

 ثب حشکت وزا ثِ ػَی همذُ ؿل ؿذى دسیچِ هشی ٍهمذُ سخ هی دّذ. د(

 کذاهیک خض هَاد هتـشحِ همذُ ًیؼت؟-49

 اػیذ کلشیذسیک ،پیؼیٌَطى ٍگبػتشیي الً(

 اًضین لیپبصة(

 ج(اًضین اهیالص

 د(هبیك ػٍت کٌٌذُ وزا

 کذام خولِ دس هَسد لَصالومذُ صحیح ًوی ثبؿذ؟-51

 الً(لَصالومذُ ّن وذُ ای ثشٍى سیض داسد ٍّن وذّبی دسٍى سیض



 اػت لَصالومذُ تَلیذ ؿیشُ لَصالومذُ داخلیة(لول تشؿحی 

 اى تَلیذ َّسهًَْبی اًؼَلیي ٍگلَکبگي اػت. ج(لول تشؿح داخلی

 ثبؿذ. هی (کشثَّیذساتْب،پشٍتئیي ّب،چشثیْباًضیوْبیی ثشایْعن ّش ػَ ًَق هَاد وزایی)د(ؿیشُ لَصالومذُ حبٍی 

 صٍشاصحیح هی ثبؿذ؟-کذام خولِ دس هَسد کجذ-51

 هیلی هتش دس سٍص صٍشا تشؿح هی کٌذ.1111تب 611الً(کجذ ثِ ؼَس هذاٍم حذٍد 

 َّسهَى کَلؼیؼتَکیٌیي ثبلث تخلیِ کیؼِ صٍشا هیـَد.ة(

 هی ؿَد. کیؼِ صٍشا ثشاثش تحشیک لصت ٍاگ ًیض هٌّجطج(

 صٍشا داسای اًضیوْبی اهیالص ٍلیپبص اػت.د(

 کذام خولِ دس هَسد سٍدُ ثبسیک صحیح ًیؼت؟-52

 وزا ثِ سٍدُ ثبسیک ٍاسدهی ؿَد.هشی ثب ثبص ؿذى دسیچِ پیلَس الً(

 ثبسیک اًضین ّبی هبلتبص ،ػَکشاص ٍالکتبص سا ثشای تجذیل دی ػبکبسیذّب ثِ هٌَ ػبکبسیذّب تشؿح هی کٌذ.ة(سٍدُ 

 سٍدُ ثبسیک حبٍی پیپذاصّبیی ثشای تدضیِ پشٍتئیي ّب ثِ اػیذاهیٌِ اػت.ج(

 تشؿحبت سٍدُ سا تحشیکبت لصجی ٍَّسهًَی تٌفین هیکٌٌذ.د(

 ًیؼت؟کذام خولِ دس هَسد خزة وزا صحیح -53

 اتٍبَ هی اٌتذ. خزة وزا لوذتب دس سٍدُ ثضسگالً(

 ًؼجت وزای خزة ؿذُ ثِ وزای خَسدُ ؿذُ ثب ظشیت ّعن گَاسؿی هـخص هی ؿَد.ة(

 دسصذ هی ثبؿذ. 92دسصذ ٍچشثیْب حذٍد 95دسصذ پشٍتئیي ّب حذٍد  98دس اٌشاد ػبلن ظشیت خزة کشثَّیذساتْبی ػبدُ دس حذٍد ج(

 هشثَغ ثِ کشثَّیذساتْبی ػبدُ اػت.ثیـتشیي ظشیت خزة د(

 کذام خولِ دس هَسد سٍدُ ثضسگ صحیح ًیؼت؟-54

 خزة اة ٍالکتشٍلیت اص کیوَعالً(

 اًجبؿتي هذٌَق تبٌّگبم اخبثت هضاجة(

 تشؿح سٍدُ ثضسگ اص ؼشیُ تحشیکبت هَظمی ٍلصجی تٌفین هی ؿَد.ج(

 اػت.ٍاًضیوْبی لیپبص ٍاهیالص تشؿح سٍدُ ثضسگ هبیك لىضًذُ ػبصد(

 کذام خولِ دسهَسد کشثَّیذساتْب صحیح ًیؼت؟-55

 دسصذ کبلشی هَسد ًیبص سٍصاًِ اص هَاد ٌِذی تبهیي هی ؿَد. 71تب  51الً(ثؽَسهتَػػ حذٍد 

 گشم هَاد ٌِذی ثذػت هیبیذ. 511تب 251ة(ایي هّذاس کبلشی اص 

 کبلشی حشاست تَلیذ هیکٌذ.8ج(ّش گشم هبدُ ٌِذی 

 کبلشی هَسد ًیبص سٍصاًِ ثذى  اػت111ّش  گشم ثِ اصای5د ًیبص ،ثِ هیضاى حذاِل کشثَّیذسات هَسد(



 کذام هَسد اص ػبختوبى کشثَّیذساتْب ًیؼت؟-56

 الً(کشثي      ة(ّیذسٍطى     ج(اکؼیظى     د(ًیتشٍطى

 ٌشهَل ؿیویبیی گلَکضکذام یک اص هَاسدصیش اػت؟-57

 اتن اکؼیظى6اتن ّیذسٍطى 12اتوک کشثي 6الً(

 اتن اکؼیظى6اتن ّیذسٍطى  6اتن کشثي   13ة(

 اتن اکؼیظى12اتن ّیذسٍطى  6اتن کشثي 6ج(

 اتن اکؼیظى6اتن ّیذسٍطى 6اتوک کشثي 6د( 

 اص اًَاق کشثَّیذساتْب ًیؼت؟ کذام هَسد-58

 هَلکَل گلیؼشٍلالً(هٌَػبکبسیذّب    ة(دی ػبکبسیذّب      ج(پلی ػبکبسیذّب    د(

 ػبکبسیذّب ًیؼتٌذ؟کذام یک اصاًَاق دی -59

 گلیکَطىد(الً(ػبکبسص        ة(هبلتَص         ج(الکتَص        

 دسصذ اًشطی سا تبهیي هی کٌذ؟ 25کذاهیک حذٍد -61

 ة(هبلتَص         ج(الکتَص        د(گلیکَطىػبکبسص        الً( 

 گلیکَطى هَخَد دس اًؼبًْبی ثبله چّذساػت؟-61

 گشم اى دس دسلعالت اػت. 245گشم اى  دسکجذ ٍ 118رخیشُ ٍخَد داسد کِ  گشم گلیکَطى ثِ صَست353الً(

 گشم اى دس دسلعالت اػت. 243دسکجذ ٍ گشم اى  111گشم گلیکَطى ثِ صَست رخیشُ ٍخَد داسد کِ 353 ة(

 گشم اى دس دسلعالت اػت. 247گشم اى  دسکجذ ٍ 116گشم گلیکَطى ثِ صَست رخیشُ ٍخَد داسد کِ 353 ج(

 گشم اى دس دسلعالت اػت. 248گشم اى  دسکجذ ٍ 115گشم گلیکَطى ثِ صَست رخیشُ ٍخَد داسد کِ 353 د(

 کذام خولِ دسهَسد گلیکَطى صحیح ًیؼت؟-62

 ثِ ًؼجت چشثی ّب ثؼیبس کن اػت هّذاس رخیشُ گلیکَطى دس ثذىالً(

 کیلَگشم لعلِ اػت.اصای ّش  گشم ثِ 17تب 15دسحبلت ؼجیمی رخیشُ گلیکَطى لعالت حذٍد ة(

 هّذاسگلَکض اظبٌی دس کجذ ٍلعالت ثِ گلیکَطى تجذیل هی ؿَد.ج(

 کجذ اص ًفش داسا ثَدى گلیکَطى وٌی تشیي اًذام اػت.د(

 گلیکَطى لعالًی ثشای ......... ثِ کبس ًوی سٍدثلکِ ثشای ...... ثکبس هی سٍد؟ثش خالي گلیکَطى کجذی،-63

اٌضایؾ -اٌضایؾ گلَکض خَىد(    ATPحٍؿ-ج(کبّؾ گلَکض خَى خَى   تَلیذگلَکض-ATPة(حٍؿ     ATPتَلیذ -الً(حٍؿ هیضاى گلَکض خَى

ATP 

 کذاهیک اص ًّؾ ّبی کشثَّیذساتْب دسثذى ًیؼت؟-64

 الً(هٌجك اًشطی   



 ة(صشٌِ خَیی دسهصشي پشٍتئیي    

 هشکضی لصجی یگبًِ هٌجك ػَخت دػتگبُج( 

 چشثی خَىتـذیذ د(

 ٍکشثَّیذساتْب چگًَِ اػت؟ ثذى اص چشثیْبدُ ًؼجت اػتٍب-65

 ثذى اص کشثَّیذساتْب ٍیک ػَم اًشطی ثذى اص چشثیْبهَسد ًیبص الً(دٍ ػَم اًشطی 

 اص چشثیْبػَم ٍدٍ ثذى اص کشثَّیذساتْب  هَسد ًیبص ػَم اًشطییک ة( 

 ج(هیضاى اًشطی هَسد ًیبص ثذى اص کشثَّیذساتْب ٍچشثیْب ثشاثشاػت.

 توبم اًشطی هَسد ًیبص ثذى اص کشثَّیذساتْب ٍچشثیْبّیچ ًّـی دس تبهیي اًشطی ًذاسًذ.. د(

 کذام لجبست دس هَسد ٌمبلیتْبی دساصهذت ًٍؼجتب ػٌگیي دسػت ًیؼت؟-66

 یک تب دٍػبلت ؼَل هی کـذ ٌمبلیتْبیی کِ ثیيالً(

 دسصذ حذاکثش اًشطی هصشٌی اػت. 81تب  51ٌمبلیتْبیی کِ ؿذت اًْب ثیي ة(

 دس ٌمبلیتْبی ؼَالًی هذت ًٍؼجب ػٌگیي تبهیي اًشطی دس دسخِ اٍل ثمْذُ کشثَّیذسات ّب ػپغ چشثی ّبػت.ج(

 د(وزای ٍسصؿکبس چٌذسٍص ِجل اص ٌمبلیت ػٌگیي ٍؼَالًی ثبیذ وٌی اص کشثَّیذسات ثبؿذ.

 ًیؼت؟کذام لجبست دس هَسد ٌمبلیتْبی دساص هذت ػجک صحیح -67

 ٌمبلیت ّبیی کِ دٍ الی چْبس ػبلت ٍیب  ثیـتش ؼَل هی ؿکذ.الً(

 داسًذ. دس تبهیي اًشطی ًّؾ اػبػی کشثَّیذساتْبة(دس پبیبى ایي گًَِ ٌمبلیتْب 

 دس حیي اًدبم ایي ٌمبلیتْب ثبیذ اص کشثَّیذسات هحلَل اػتٍبدُ کٌیذ.ج(

 ّؼتٌذ.د(دٍی هبساتي ٍکٌََّسدی اص خولِ ٌمبلیتْبی هزکَس 

 کذام خولِ دسهَسد چشثی ّب صحیح ًیؼت؟-68

 تشکیت ؿیویبیی چشثیْب داسای کشثي،ّیذسٍطى ٍهّذاس کوی اکؼیظى اػتالً(

 اسصؽ اًشطی صایی چشثیْب دٍثشاثش ٌِذّب ٍپشٍتئیٌْب اػتة(

 کبلشی ثِ اصای ّش گشم اػت.12اسصؽ اًشطی صایی چشثیْب همبدل ج(

 گشم چشثی هَسدًیبص اػت. 91تب  65کبلشی سٍصاًِ ثشای یک خیشُ وزایی هموَلی دسصذ  25تب  21د(دس ؿشایػ لبدی

 اًَاق چشثی اص ًفش تىزیِ چیؼت؟-69

 الً(ػبدُ     ة(هشکت      ج(هـتُ      د(ّوِ هَساد

 کذام هَسداص چشثیْبی هشکت ًیؼتٌذ؟-71

 لیٌَلٌیک الً(ٌؼٍَلیپیذ ّب   ة(گلیکَلیپیذّب      ج(لیپَ پشٍتئیٌْب      د(اػیذ

 کذام خولِ دس هَسد کلؼتشٍل صحیح ًیؼت؟-71



 یکی اص هْن تشیي اػتشٍئیذّب کلؼتشٍل اػتالً(

 سایح تشیي وزای وٌی اص کلؼتشٍل اػت ثشًحة(

 لبیُ سا ثبصی هیکٌذ. ج(کلؼتشٍل دس هٍضٍالصبة ًّؾ

 سػَة کلؼتشٍل دس ػشخشگْبی دیَاسُ ِلت ثِ ػکتِ هٌدش هی ؿَد.د(

 ٍصًی چشثی دس هشداى ٍصًبى اػت؟کذام دسصذ -72

 دسصذ ٍصى ثذى صًبى 41دسصذ ٍصى ثذى هشداى 21ٍالً(

 دسصذ ٍصى ثذى صًبى 25دسصذ ٍصى ثذى هشداى 15ٍة( 

 دسصذ ٍصى ثذى صًبى 21دسصذ ٍصى ثذى هشداى 11ٍج( 

 دسصذ ٍصى ثذى صًبى 41دسصذ ٍصى ثذى هشداى 31ٍد( 

 ًیؼت؟ کذام هَسد اص تىییشات ثیَؿیویبیی چشثیْب-73

 اٌضایؾ اکؼبیؾ چشثیْب دس اٌشاد توشیي کشدُ دس ؼَل توشیٌْبی  ٍسصؿی ثْشّگیشی اص چشثی ّب اٌضایؾ هی یبثذ.ُالً(

 ؼی ٌمبلیتْبی ٍسصؿی تشؿح َّسهًَْبی اپی یٍشیي ًٍَساپی ًٍشیي ٍسؿذ ٍ... اٌضایؾ هی یبثذة(

 پالػوب هی ؿَددس  FFAج(ٌمبلت ٍسصؿی ثبلث ّیذسٍلیض ثیـتشچشثیْب ٍاٌضایؾ ػؽح 

 لیپَلیض دسٍى لعالت اػکلتی د(کبّؾ

 پالػوب دس ٌّگبم ٌمبلیتْبی ٍسصؿی  ًیؼت؟ FFAکذام هَسد اص لَاهل هَثش ثش ػؽح -74

 پالػوب هٌدش هی ؿَد. FFAالً(تدوك اػیذ الکتیک دس خشیبى ٌمبلت ؿذیذ ثِ کبّؾ ػؽح ّ

 پالػوب ٍاٌضایؾ کبسایی اػتّبهتی هی ؿَد. FFAة(هصشي کبٌئیي ثبلث اٌضایؾ ػَخت ّ

 هی دّذ.سا کبّؾ  پالػوب FFAج(گشم کشدى هٌبػت ثذى ِجل اص ٌمبلیت هیضاى ّ

 پالػوب ٍاکؼبیؾ اى هی ؿَد. FFAد(اخشای هٌفن توشیٌبت ٍسصؿی ثبلث اٌضایؾ ػؽح ّ

 کذام گضیٌِ دس هَسد پشٍتئیٌْب صحیح ًیؼت؟-75

 ثذى ّش ٌشد ثبله سا تـکیل هی دّذ.دسصذ ٍصى  21الی  15حذاِل الً(

 ة(تّشیجب ًیوی اصلعلِ اص پشٍتئیي اػت

 اػت. ج(یک پٌدن پشٍتئیي دساػتخَاى ٍوعشٍي

 دس پَػت اػت چْبسمیک د(

 چٌذ دسصذ کبلشی هَسدًیبص سٍصاًِ اص پشٍتئیي تبهیي هی ؿَد؟-76

 دسصذ11دسصذ     د( 31دسصذ     ج( 15دسصذ     ة(25الً(

 پشٍتئیي ّب صحیح ًیؼت؟ دس هَسد ػبختبسؿیویبیی کذام گضیٌِ-77

 داسًذ. دسصذ ًیتشٍطى16کؼیظى تّشیجب ئیٌْب لالٍُ ثش کشثي ٍّیذسٍطى ٍاالً(پشٍت



 اخضای ػبختوبًی پشٍتئیي ّب سا اػیذّبی اهیٌِ هی ًبهٌذة(

 داسد. ٍخَد ػبختوبى پشٍتئیي ّب ًَق اػیذّبی اهیٌِ ثشای41ج(ٌّػ 

 ًَق پشٍتئیي دسثذًـذُ اػت.31111اهیٌِ ثبلث اٌضایؾ پیذایؾ حذٍد کیٍیت تشکیت اػیذّبی د(

 پشٍتئیي ّبی ثذى ...... هی ثبؿٌذ؟-78

 الً(کشٍی     ة(سؿتِ ای    ج(پیَػتِ    د(ػَصًی

 د ٍـبیً ًٍّؾ  پشٍتئیٌْب دس ثذى ًیؼت؟هَاس کذاهیک اص-79

 ًّؾ اػیذّبی اهیٌِ دستبهیي سؿذ ٍثبٌت ّبی خذیذالً(

 ثبٌتْب اػیذاهیٌِ دسػبختي تشکیجبت ظشٍسی ثذى ًٍگْذاسیة(ًّؾ 

 تٌفین هبیمبت ثذىج(

 اًشطید(کبّؾ 

 پشٍتئیٌْبی اصلی هَخَد دسپالػوب کذام ّؼتٌذ؟-81

 د(ّوِ هَاسد     الً(الجَهیي     ة(گلَثَلیي    ج(ٌیجشًٍَطى

 اػت؟ًیبص ؼجیمی ثذى ثِ پشٍتئیي ....  گشم ثِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثذى -81

 گشم1.8گشم        د(1.6گشم      ج(1.7گشم         ة( 1.5الً(

 کذام لجبست دس هَسد پشٍتئیي صحیح ًیؼت؟-82

 هیضاى ًیبص ثِ پشٍتئیي ثِ چگًَگی تشکیت اى اص ًفش هیضاى اػیذّبی اهیٌِ ثؼتگی داسد.الً(

 ة(اٌضایؾ هصشي کبلشی ًؼجت ًیبص ثِ پشٍتئیي ساثبال هیجشد..

 ٍصى ثِ پشٍتئیي ثیـتشی ًیبصداسًذ. ج(اٌشاد ػجک

 کَدکبى دس هشاحل سؿذ ثِ پشٍتئیي ثیـتشی ًیبص داسًذ.د(

 کذام هَسد خض ًیبص ٍسصؿکبساى ثِ هَاد پشٍتئیٌی ًیؼت؟-83

 اػت کوتشهصشي پشٍتئیي اٌشاد سٍصؿکبس ًؼجت ثِ اٌشاد لبدی الً(

 پشٍتئیي ًیبص داسًذ.ة(ٍسصؿْبی ِذستی ٍاػتّبهتی ٍثذًؼبصی ثِ هیضاى هتٍبٍت ثِ 

 اٌشاد توشیي کشدُ ؼی ٌمبلیت ّبی ٍسصؿی ًؼجت ثِ اٌشاد توشیي ًکشدُ پشٍتئیٌجیـتشی ًیبصداسًذ.ج(

 هَاسد.ّوِ د(

 چِ لَاسؿی دس ثذى ایدبد هی کٌذ؟ٌّذاى ،کوجَد یب هّذاس ثیؾ اصحذ ٍیتبهیي ّب دسثذى -84

 ج(ّیپش ٍیتبهیٌَص       د(ّوِ هَاسدالً(ٍیتبهیٌَص        ة(ّیپَ ٍیتبهیٌَص         

 کذاهیک اص ٍیظگیْبی ٍیتبهیٌْب ًیؼت؟-85

 ثبیذ ثِ ؼَس هذاٍم اص ؼشیُ هَاد وزایی ثِ ثذى ثشػذ. ثذى ٍیتبهیي ًوی ػبصد ٍایي هَادالً(



 هوکي اػتاًشطی  ة(ثذٍى اًْب تَلیذ

 ج(اص تشکیجبت ػبصًذُ ػلَلْبی ثذى ًیؼتٌذ.

 اًذ. ٍػبصی ٍسؿذ ؼجیمی ظشٍسید(ثشای ٍاکٌؾ ّبی ػَخت 

 کذام لجبست دس هَسد ًیبص ثِ ٍیتبهیي صحیح ًیؼت؟-86

 ثبؿذ هّذاس ًیبص ٍی ثِ ٍیتبهیي اٌضایؾ هی یبثذ. کَچکتشّش اًذاصُ خثِ ؿخص الً(

 دس ؼی سؿذ،ٌمبلیت لعالًی،ٍسصؽ،ٌّگبًتت ٍثیوبسی ًیبص ثیـتشی ثِ ٍیتبهیي ٍخَد داسد.ة(

 اٌضایؾ هی یبثذ. Bج(صهبًی کِ ثیؾ اص حذ کشثَّیذسات ػَصاًذُ ؿَد ًیبص ثِ ٍیتبهیي تیبهیي ٍثشخی اص ٍیتبهیي ّبی گشٍُ 

 ًیبص سٍصاًِ ثِ ٍیتبهیي ّب دس یک ؿخص ثؼتِ ثِ ػشؿت ٍهبّیت ّش ٌشد هتىیش اػت.د(

 کذام خولِ دس هَسد خزة ٍیتبهیٌْب صحیح ًیؼت؟-87

 هحلَل دس چشثی هـبثِ خزة چشثیْبػت.خزة ٍیتبهیي ّبی الً(

 ة(ٍیتبهي ّبی هحلَل دس چشثی ثشخالي ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس اة اص ساُ ادساس دٌك ًوی ؿًَذ.

 هی ؿَد.ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس اة رخیشُ ج(

 د(ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس چشثی دسثذى ثِ ٍیظُ دس کجذ رخیشُ هی ؿًَذ.

 چشثی ًیؼتٌذ؟کذام هَسد اص ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس-88

 Bد(      Eج(       Dة(       Aالً(

 کذام لجبست دس هَسد ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس چشثی  صحیح ًیؼت؟-89

دس هّبثل گشهب هّبٍم تش ّؼتٌذ   ة(لوَهب اص ؼشیُ سٍدُ خزة هی ؿًَذ   ج(اص ؼشیُ ادساس دٌك ًوی ؿًَذ    د(ثِ ًحَ چـوگیشی دس ثذى الً(

 رخیشُ هی ؿًَذ.

 صحیح ًوی ثبؿذ؟ Aکذام لجبست دس هَسد ٍیتبهیي -91

 سؿذ ثذى   ة(تٌفین ػبص ٍکبس ثیٌبیی     ج(پبیذاسی وـب ػلَل     د(پبیذاسی وـب ػلَل      الً(کبّؾ

 کذام لجبست صحیح ًیؼت؟-91

 ثبلث اختالالت ثیٌبیی هی ؿَد Aٍیتبهیي کوجَد الً(

 ثبلث ًشهی ٍؿکٌٌذگی اػتخَاًْب ٍتًَِ سؿذ هی ؿَد. D کوجَد ٍیتبهية(

 سؿذ هی ؿَد. ثبلث اختالالت تَلیذ هثل ٍ Eکوجَد ٍیتبهیي ج(

 خًَشیضی هی ؿَد.ثٌذ اهذى ثبلث  Kد(کوجَد ٍیتبهیي 

 کذام هَسد اص ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس اة ًیؼت؟-92

 Kد(            B6ج(           B1ة(      Cالً(

 ًیؼت؟ لجبست دس هَسد ًّؾ ٍیتبهیٌْب دس ٌمبلیتْبی ٍسصؿی صحیحکذام -93



 دس تـکیل ثبٌتْبی ،لعالت ٍاػتخَاًْب ٍسؿذ ثذى هَثشًذ ٍدس ٌمبلیتْبی ِذستی ٍاًٍدبسی ٍػشلتی هٍیذّؼتٌذ.  A-D-PP-B6-Cٍیتبهیٌْبی الً(

 اًذاصد. صٍدسع ساثِ تبخیش هیدسدّبی لعالًی ٍهٍصلی خلَگیشی هی کٌذ ٍخؼتگی اص ظمً ٍخؼتگی ٍ  B1 ٍیتبهیية(

 هَثشًذ. َِای خؼوبًی ٍسصؿکبساى دس ظمً B1-B6-B12-Cٍیتبهیٌْبی ج(

 دس ػَخت ٍػبص کشثَّیذساتْب یب پشٍتئیٌْب دخبلت داسًذ ٍاٌضایؾ رخبیش اًشطی کوک هیکٌٌذ. B2-B3-B9-B12ٍیتبهیٌْبی د(

 کذام لجبست دس هَسد هَاد همذًی صحیح ًیؼت؟-94

 لٌصشاى ثشایحیبت ثـش ظشٍسی اػت. 24لٌصش ؿیویبیی یبٌت هی ؿَدک91ِدس ؼجیمت ثیؾ اص دسصذ ٍصى ثذى ساتـکیل هی دٌّذ.5حذٍد الً(

 اص لَاهل اصلی تٌفین ٌـبس اػوضی ٍػَخت ٍػبصی اة اًذ ػذین ٍپتبػینة(

 دس لول اػتخَاى ػبصی هـبسکت داسًذ ج(ٌؼٍش ٍکلؼین کِ

 ّؼتٌذ دس اًضیوْب ٍَّسهًَْب ٍ ٍیتبهیٌْب یبٌت هیـًَذ.هَاد همذًی کِ ثشای اًؼبًْب هْن د(

 هی ثبؿذ؟اًْب کذاهیک خض ؼجِّ ثٌذی لٌبصش همذًی ثش اػبع ٍـبیً -95

 د(ّوِ هَاسد   ٍـیٍِ ػبختوبًی        ة(ٍـیٍِ ًگْذاسی تمبدل هحیػ داخلی   ج(ٍـیٍِ ّوشاّی ٍّوکبسی   الً(

 دس هَسد کلؼین صحیح ًیؼت؟ کذام لجبست-96

د(اًّجبض لعالًی سا یتن ظشثبى ِلت سا اص تٌفین خبسج هی کٌذ  ج(سًمّبد خَى اػت  ة(لبهل هْوی دس ا ثبلث اػتحکبم اػتخَاى هی ؿَد الً(

 تحشیک هی کٌذ

 کذام لجبست دس هَسد ًّؾ اة دس ثذى صحیح ًیؼت؟-97

دسصذ 55داسد     ج(هتَػػ اة ثذى دس هشداى  دس پی خیویدسصذ اة ثذى لَاِت ٍ 11دسصذ ٍصى ثذى اصاة تـکیل هی ؿَد     ة(اتالي 91الً(

 دسصذ ٍصى ثذى هی سػذ.45ٍدس ػٌیي کَْلت ثِ دسصذ 76اة ثذى دس صهبى تَلذ د(   دسصذاػت51ٍدس صًبى 

 اة هَسد ًیبص ثذى دس ؿجبًِ سٍص .... اػت؟-98

 لیتش هیلی2111هیلی لیتش   د(2511هیلی لیتش       ج(3111هیلی لیتش    ة(3511الً(

 کٌذ؟ هیلی لیتشدس ؿجبًِ سٍص اة هصشي هی ...............ثؽَسهموَلی ّش ٌشد دس ؿجبًِ سٍص -99

 هیلی لیتش 2111تب 811هیلی لیتش   د( 1511تب 1111هیلی لیتش         ج(3111هیلی لیتش       ة(2111الً(

 کذام لجبست صحیح ًیؼت؟-111

 اص ثذى خبسج هی ؿَدهیلی لیتش اة سٍصاًِ اص کلیِ ّب 1511الً(

 هیلی لیتش اة اصایي ؼشیُ دٌك هی ؿَد. 151تب  81کِ سٍصاًِ حذٍد  دسصذ هذٌَق اة اػت 71ة(حذٍد 

 هیلی لیتش اػت. 311تب 211تٌٍغ اة دٌمی اص ؼشیُ َّای ثبصدم ثیي ج(

 لیتش ًیض هی سػذ. 21ؼی توشیٌبت ؼَالًی ٍسصؿی دسَّای گشم هیضاى تمشیُ ثِ د(

 صحیح ًیؼت؟ کذام خولِ-111

 الً(پغ اص توشیي ثدبی اة خبلص اص هَاد وزایی حبٍی اة ٍاثویَُ ّب اػتٍبدُ کٌیذ.



 هیلی لیتش ًَؿیذ. 611تب  411دِیِّ ِجل ٍثْویضاى  31ًَؿیذًی ِجل اص ٌمبلیت ٍسصؿی سا هیتَاى ة(

 هیلی لیتش ًَؿیذًی هصش ي کشد. 151تب  51دِیِّ ای ثِ هّذاس  15تب  11ج(دس حیي ٌمبلیت ٍسصؿی ًیض هی تَاى ثب ٌَاصل 

 دسخِ ػبًتیگشاد ثبؿذ. 31تب  25ًَؿیذًی ثبیذ ثیي  دهبید(

 کذام یک اص هٌبثك ػشؿبس اّي ًیؼت؟-112

 هبّیتخن هشن      د(ة(گَؿت ِشهض       ج(    چبیالً(

 کذاهیک اص هَساد صیش صحیح اػت؟-113

 دسصذاصچشثیْب هیجبؿذ. 61تب  51دسصذ پشٍتئیي ٍ 32تب 25دسصذ ػْن اًشطی اصکشثَّیذساتْب ٍ 18الی  14حذٍد الً(

 هیجبؿذ.ْب دسصذاصکشثَّیذسات 61تب  51تئیي ٍپشٍ دسصذ 35تب 25ٍچشثیْب دسصذ ػْن اًشطی اص 15الی  12حذٍد  ة(

 هیجبؿذ.دسصذاص کشثَّیذساتْب  61تب  51دسصذ چشثیْب  ٍ 35تب 25پشٍتئیي ّب  ٍدسصذ ػْن اًشطی اص 15الی  12حذٍد  ج(

 دسصذاصچشثیْب هیجبؿذ. 61تب  51دسصذ پشٍتئیي ٍ 32تب 25دسصذ ػْن اًشطی اصکشثَّیذساتْب ٍ 18الی  14حذٍد  د(

 کذام لجبست صحیح اػت؟-114

 ػبلت  3 ػبلت،پشٍتئیي ّب2 ػبلت،چشثیْب 5تب 4س هتَػػ ثِ ؼَ کشثَّیذاستْبالً(

 ػبلت  3 ػبلت،کشثَّیذساتْب2ػبلت،چشثیْب   5تب 4س هتَػػ ثِ ؼَ پشٍتئیي ّب ة(

 ػبلت  3 ػبلت،چشثیْب2ت،کشثَّیذسات ّب ػبل 5تب 4ثِ ؼَس هتَػػ  پشٍتئیٌْب ج(

 ػبلت  3ػبلت،پشٍتئیي ّب 2ػبلت،کشثَّیذسات ّب  5تب 4چشثیْب ثِ ؼَس هتَػػ  د(

 دّذ؟ وزا چٌذیي ػبلت تىییش هی خَسدى صتحشیکبت ٌیضیَلَطیکی توبیل ٌشد ساثشایکذاهیک ا-115

 اتؼبق لَلِ گَاسؽ   ة(ػٌدؾ هّذاس وزا ثَػیلِ گیشًذُ ای ػش     ج(ًَق وزای هصشٌی اص لحبؾ صهبى خشٍج اى اصهمذُ   د(ّوِ هَاسدالً(

 

 کذام گضیٌِ صحیح اػت؟-116

 کِ ثِ اًذاصُ اػکلتی ٌشد ثؼتگی داسد ٍصى هؽلَة هی ًبهٌذالً(ٍصًی کِ دس اى هّذاس چشثی دسحذاِل ثبؿذ 

 ٍصى ثذٍى چشثی سا ٍصى خبلصة(

 ٍصى تبم ج(ٍصى ثب چشثی سا

 د(ّوِ هَاسد

 ثیؾ اص ...... دسصذ ٍصى ثذى هشد یب صى چبَ سا چشثی تـکیل هی دّذ؟-117

 31تب  21د(     21تب  15ج(      51تب  41ة(     41تب  31الً(

 ٍصى ًیؼت؟کذام یک اص لَاهل دسهبى چبِی ٍکبّؾ -118

 هّذاسی اص اًشط ی هصشٌی  ٍاٌضایؾ ٌمبلیت ّبی خؼوبًیکبّؾ الً(

 هصشي داسٍّبی هختلً خْت تّلیل دادى حغ گشػٌگیة(



 ج(کبّؾ هصشي اًشصی یب ثی وزایی ًؼجی

 هصشي وزاّبی چشةد(

 


