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-1وذاْ ٘ٛع عٌّ َٛیز٘ذ ٜػٕذتبً ٔغئ َٛبیٙبیی در ٘ٛر وٓ اعت  ٚوذاْ ٘ٛع ٘غبت بٛ٘ ٝر حغبعیت وٕی دارد؟ (عزاعزی )65-
)2اعتَاًِ ای ّب-هرزٍىی ّب
)1اعتَاًِ ای ّب –اعتَاًِ ای ّب
)4هرزٍىی ّب-اعتَاًِ ای ّب
)3هرزٍىی ّب-هرزٍىی ّب
ٌ-2یز٘ذٞ ٜبی ؽیزیٙی  ٚتّخی ب ٝتزتیب در وجبی عغح سببٖ لزار دار٘ذ؟ (عزاعزی)65-
)1عقت-ىزفیي

)2جلَ-ىزفیي

)3عقت-جلَ

)4جلَ-عقت

-3لز٘ی ٝی چؾٓ ،حبصُ تغییزات وذاْ یه اس بخؼ ٞبی سیز اعت؟ (عزاعزی)66-
)1ؽجکیِ

)2فلجیِ

)3عٌجیِ

-4عفیذی چؾٓ ٔزبٛط ب ٝوذاْ یه اس پزدٞ ٜبی چؾٓ اعت؟ (ٔؼّٕیٗ)68-
)3هؾیویِ
)2ؽجکیِ
)1قزًیِ

)4هؾیویِ
)4فلجیِ

-5تغذی ٝی ػذعی چؾٓ و ٝفبلذ ري خ٘ٛی اعت بٚ ٝعیّ ٝی وذاْ یه ،اس عزیك ا٘تؾبر صٛرت ٔی ٌیزد؟ (آساد)72-
)1سجبجیِ

)2ساللیِ

)3فلجیِ

)4ؽجکیِ

ٌ-6یز٘ذٞ ٜبی ؽٛری  ٚتزؽی در وذاْ بخؼ سببٖ بیؾتز اس عبیز ٘ٛاحی اعت؟ (آساد)72-
)1جلَ

)2عقت

)3کٌبر

ٍ)4عو

-7تغذی ٝی لز٘ی ٝچؾٓ بٚ ٝعیّ ٝوذاْ یه اس اجشای چؾٓ صٛرت ٔی ٌیزد؟ (آساد)73-
)1لکِ ی سرز

)2عٌجیِ

)3ساللیِ

)4عسعی

-8تٙظیٓ لغز ٔزدٔه  ٚػذعی ب ٝتزتیب بز ػٟذ ٜی وذاْ ٔبٞیچٞ ٝبعت؟ (پیؼ)77-
)1عٌجیِ-هضکی

)2هززهک-هضکی

)3هضکی-عٌجیِ

)4هززهک-عٌجیِ

-9اعتخٛاٖ عٙذا٘ی در عٕت خبرج  ٚداخُ ب ٝتزتیب ب ٝوذاْ لغٕت ٞب ٔتصُ اعت؟ ( عزاعزی)77-
)2اعترَاى چکؾی –اعترَاى رکبثی
)1اعترَاى چکؾی-پززُ ی ثینی
)4پززُ ی فوبخ –اعترَاى رکبثی
)3اعترَاى رکبثی –اعترَاى چکؾی
-11حغبط تزیٗ ٘مغ ٝی چؾٓ ،و ٝتصبٚیز دلیك را ٔی ٌیزد ،وذاْ اعت؟ (عٙجؼ)81-
)1عسعی

)2قزًیِ

)3لکِ ی سرز

)4عقت ثیٌبیی

ٌٛ-11ػ ٔیب٘ی در ٖٚوذاْ اعتخٛاٖ لزار دارد؟ (عٙجؼ)81-
)2غزثبلی
)1آّیبًِ

)3پزٍاًِ

-12وذاْ در ؽىغت ٘ٛر بی اثز اعت؟ (عٙجؼ)82-
)2عسعی
)1سجبجیِ

)3قزًیِ

-13آعتیٍٕبتیغٓ بز اثز وذاْ اتفبق ٔی افتذ؟ (عٙجؼ)82-
)1کسر ؽسى عسعی
) 3کزٍی ٍ فبف ًجَزى عسعی ٍ یب قزًیِ

)2کَچک ثَزى ثیؼ اس حس کزُ ی چؾن
)4ثشرگ ثَزى ثیؼ اس حس کزُ ی چؾن

-14بخؼ رٍ٘یٗ چؾٓ در أتذاد وذاْ الی ٝاعت؟ (عٙجؼ)82-
)2فلجیِ
)1ؽجکیِ

)3قزًیِ

)4گیجگبّی
)4هززهک

)4هؾیویِ

-15در وذاْ ٔبٞیچٞ ٝبی صبف ٚجٛد دارد؟ (عزاعزی)82-
)1قزًیِ

)2فلجیِ

)3ؽجکیِ

)4عٌجیِ

-16عبد ٜتزیٗ ٌیز٘ذ ٜی ٘ٛری در وذاْ جب٘ٛر ٚجٛد دارد  ٚب ٝوذاْ ٘بْ ٔٛع ْٛاعت؟ (آساد)82-
)2پالًبریب-چؾن هزکت
)1سًجَر عغل-چؾن هزکت
)4ذزچٌگ-اًسام جبهی ؽکل
)3پالًبریب-چؾن جبهی ؽکل
ٚ-17جٛد وذاْ ٌیز٘ذ ٜدر بیٗ  ٕٝٞی جب٘ٛراٖ ٔحتُٕ اعت؟ (ٌشی ٝٙی )83-2
)3الکتزیکی
)2زرز
)1هکبًیکی

ًَ)4ری

-18وذاْ بخؼ سببٖ٘،غبت ب ٝوذاْ یه اس چٟبر ٔش ٜی اصّی بیؾتزیٗ حغبعیت را دارد؟ (آساد)83-
ًَ)1ک-ؽَری

)2عقت –تلری

ًَ)3ک-تزؽی

1

)4کٌبرُ ّب-ؽیزیٌی

-19تغییز لغز ػذعی بز ػٟذ ٜوذاْ اعت؟ (عٙجؼ)83-
)1فلجیِ

)2قزًیِ

)3هبّیچِ ّبی عٌجیِ

)4هبّیچِ ّبی هضکی

-21در یه فزد ٔبتال ب ٝدٚربیٙی ( :عٙجؼ)83-
)1عيح عسعی کبهالً کزٍی ٍ فبف ًیغت.
)2کزُ ی چؾن ثیؼ اس حس کَچک اعت.
)3تقَیز اؽیبی ًشزیک زر جلَی ؽجکیِ تؾکیل هی ؽَز.
) 4پزتَّبی ًَری ثِ ىَر ًبهٌظن ثِ ّن هی رعٌس ٍ تقَیز ٍامحی را ثِ ٍجَز ًوی آٍرًس.
-21عفتی  ٚا٘ؼغبف پذیزی وٕتز ػذعی چؾٓ ا٘غبٖ را ٔ .......................،ی ٘بٔٙذ( .عٙجؼ)83-
)3زٍرثیٌی
)2پیزچؾوی
)1آعتیگوبتیغن

)4آة هزٍاریس

-22در افزادی و ٝوز ٜی چؾٕبٖ بیؼ اس حذ بّٙذ (بشري) اعت ،تصٛیز اؽیبء  ..................ؽبىی ٝتؾىیُ ٔی ٌزدد( .عٙجؼ)83-
ً)4شزیک-ثز رٍی
)3زٍر-زر پؾت
)2زٍر-ثز رٍی
ً)1شزیک-زر جلَی
-23در پٛعت بذٖ ا٘غبٖ ٌیز٘ذٞ ٜبی درد  ( ........................،عٙجؼ)84-
)1تٌْب ثب مزثِ ّبی هکبًیکی ؽسیس تحزیک هی ؽًَس.
)3ثب هحزک ّبی ؽسیس هتفبٍتی تحزیک هی ؽًَس.

)2زًسریت ّبی هحقَر زر ثبفت پیًَسی زارًس.
)4زًسریت ّبی قزار گزفتِ زر عوق پَعت زارًس.

-24وذاْ پبیب٘ ٝی ػصبی ب ٝعغح پٛعت ٘شدیىتز اعت؟ (ٌشی ٝٙی )84-2
)1گیزًسُ ی زرز

)2گیزًسُ ی زهب

)3گیزًسُ ی فؾبر

)4گیزًسُ ی لوظ

-25دٚربیٙی ٔؼٕٛالً در اثز  ..................لغز وز ٜی چؾٓ پذیذ ٔی آیذ  ٚبب اعتفبد ٜاس ػذعی  .............اصالح ٔی ؽٛد(.عٙجؼ)84-
)1افشایؼّ-وگزا

)2افشایؼٍ-اگزا

)3کبّؼّ-وگزا

)4کبّؼٍ-اگزا

-26اعتخٛاٖ ٞبی ٌٛػ ٔیب٘ی اس داخُ ب ٝعٕت خبرج ب ٝتزتیب ػببرتٙذ اس ( :عٙجؼ)84-
)1عٌساًی-چکؾی –رکبثی
)3رکبثی-چکؾی –عٌساًی

)2چکؾی-رکبثی-عٌساًی
)4رکبثی-عٌساًی-چکؾی

-27وذاْ ػببرت صحیح اعت؟ (عٙجؼ)84-
)1زر پیز چؾوی،عسعی چؾن اًعيبف پذیز تز هی ؽَز.
)3زر زٍرثیٌی ،قيز کزُ ی چؾن سیبزتز اس حس هعوَل اعت.

)2زر آعتیگوبتیغن ،پزتَّبی ًَر زر یک ًقيِ ،هتوزکش ًوی ؽًَس.
)4زر ًشزیک ثیٌی ،تقَیز اؽیبی زٍر زر پؾت ؽجکیِ تؾکیل هی ؽَز.

 -28فضبی پؾت ػذعی چؾٓ را وذاْ ٔبد ٜی صِ ٝای  ٚؽفبف پز ٔی وٙذ ٘ ٚمؼ آٖ چیغت؟ ( آساد)84-
)1سجبجیِ-هَاز غذایی را ثزای عسعی ٍ قزًیِ فزاّن هی کٌس.
)3راللیِ-زر عول تيبثق زذبلت زارز.

)2سجبجیِ-ثبعث حفظ ؽکل کزٍی چؾن هی ؽَز.
)4ساللیِ-زر زقت ٍ تیشثیٌی چؾن زذبلت زارز.

-29ػٙبی ٝبخؾی اس وذاْ اعت؟ (عٙجؼ)84-
)1ؽبىیٝ

)2صّبیٝ

)3لز٘یٝ

ٔ)4ؾیٕیٝ

ٔ-31بر سٍ٘ی اعالػبت ٔحیظ خٛد را  .........................وغب ٔی وٙذ( .عٙجؼ)84-
)2اس ىزیق پضٍاک عبسی
) 1ثِ فَرت تقبٍیز هَسائیکی
)4اس ىزیق هیبزیي الکتزیکی غیز هحغَط ثزای اًغبى
)3اس ىزیق تبثؼ ّبی الکتزٍهغٌبىیغی غیز هزئی ثزای اًغبى
ٚ-31جٛد وذاْ ٌیز٘ذ ٜدر خظ جب٘بی ٌزبٔ ٝبٞی ب ٝعٛر ٚیض، ٜدلت در ؽىبر عؼٕغ را افشایؼ ٔی دٞذ؟ (عٙجؼ)84-
)4الکتزٍهغٌبىیغی
)3ؽیویبیی
)2الکتزیکی
)1فَتی
-32ب ٝعٛر ٔؼٕ َٛدر رٚؽٙبیی سیبد ٔ،زدٔهٌ ٚ ................یز٘ذٞ ٜبی ....................بزای دیذٖ رً٘ ٞب فؼبَ ٔی ؽٛد(.عٙجؼ)84-
)4ثشرگ-اعتَاًِ ای
)3ثشرگ-هرزٍىی
)2کَچک  -اعتَاًِ ای
)1کَچک-هرزٍىی
-33وذاْ بخؼ چؾٓ فبلذ ػصب اعت؟ (عٙجؼ )84-
)1هززهک

ً)2قيِ کَر

)3عٌجیِ

)4هبّیچِ ی هضکی

ٛ٘-34ری و ٝب ٝچؾٓ ٔی رعذ پظ اس ػبٛر اس لز٘ی، ٝبالفبصّٚ ٝارد وذاْ بخؼ ٔی ؽٛد؟ (عٙجؼ)84-
)1عسعی

)2هززهک

)3ساللیِ

)4سجبجیِ

-35وذاْ ػُٕ بٔ ٝبیغ ؽفبف وز ٜی چؾٓ اختصبؿ دارد؟ (عزاعزی)85-
)1تغذیِ ی ؽجکیِ

)2جوع آٍری هَاز زفعی

)3زقت ٍ تیشثیٌی

)4حفظ ؽکل کزٍی چؾن

-36وذاْ عّٞ َٛبی ٌیز٘ذ ٜی ٘ٛری ؽبىی،ٝبیؾتز تٛا٘بیی دیذٖ رً٘  ٚجشئیبت ظزیف اؽیبء را ب ٝا٘غبٖ ٔی دٙٞذ  ٚدر وذاْ ٘ٛر بیؾتز تحزیه
ٔی ؽ٘ٛذ؟ (آساد)85-
)1اعتَاًِ ای –معیف

)2اعتَاًِ ای -قَی

)3هرزٍىی-معیف
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)4هرزٍىی –قَی

-37در ٔٛرد خظ جب٘بی ٔبٞی ٞب ،وذاْ ػببرت ٘بدرعت اعت؟ (عزاعزی)85-
)2ثزای تؾریـ اجغبم عبکي ٍ هتحزک کوک هی کٌس.
) 1حبٍی گیزًسُ ّبی هکبًیکی اعت.
)4هرقَؿ پززاسػ اىالعبت حغی زر ّوِ ی هبّی ّبعت.
)3زر ثعنی گیزًسُ ی الکتزیکی ًیش ٍجَز زارز.
-38وذاْ اس اجشاء چؾٓ پزٚا٘ ٝی ٔ٘ٛبرن اعت؟ (عزاعزی)85-
)1هززهک

)2قزًیِ

)3عٌجیِ

)4عسعی ٍ هززهک

-39در عبختبر ٌیز٘ذ ٜی ٘ٛر وذاْ ،عّٚ َٛجٛد ٘ذارد؟ (عزاعزی)86-
)1ذزچٌگ

)2اٍگلٌب

)3پالًبریب

)4ؽتِ

 -41ػصب بیٙبیی پال٘بریب ٔ،تؾىُ اس  ........................اعت( .عٙجؼ)86-
)2آکغَى ّبی علَل ّبی تیزُ رًگ
)1زًسریت ّبی علَل ّبی تیزُ رًگ
)4آکغَى ّبی علَل ّبی گیزًسُ ی ًَر
)3زًسریت ّبی علَل ّبی گیزًسُ ی ًَر
ٔ-41ؾىُ بیٕبری  ............................چؾٓ ٔی ببؽذ( .عٙجؼ)86-
) 1آة هزٍاریس ،کسر ؽسى قزًیِ
)3پیزچؾوی ،کبّؼ اًعيبف پذیزی عسعی

)2آة هزٍاریسً ،بفبف ؽسى عيح قزًیِ
)4پیز چؾوی،کسر ؽسى عسعی

-42اٌز ػیب ا٘ىغبری چؾٓ ٔزبٛط ب ٝلغز وز ٜی چؾٓ ببؽذ ،در فزد دٚربیٗ ٔ،حُ تؾىیُ تصٛیز اؽیبی ٘شدیه در  ٚ ..........بب ػذعی .............
اصالح ٔی ؽٛد( .عٙجؼ)86-
)1پؾت ؽجکیِّ-وگزا

)2پؾت ؽجکیٍِ-اگزا

)3جلَی ؽجکیِّ-وگزا

-43س٘بٛر ػغُ بزای دیذٖ پزتٞٛبی فزابٙفؼ ٘،یبسٔٙذ وذاْ اعت؟ (عٙجؼ)86-
)3علَل ّبی جبهی ؽکل
)2هززهک
)1عٌجیِ

)4جلَی ؽجکیٍِ-اگزا
)4قزًیِ

-44در ٌٛػ ا٘غبٖ ،اعتخٛاٖ چىؾی ٔیبٖ  .............................لزار دارد ( .عٙجؼ)86-
)2اعترَاى رکبثی ٍ اعترَاى عٌساًی
)1پززُ ی فوبخ ٍ گَػ ثیزًٍی
)4پززُ ی فوبخ ٍ اعترَاى رکبثی
)3اعترَاى رکبثی ٍ گَػ ثیزًٍی
-45در افزاد جٛاٖ ،وذاْ اختالَ ػذعی چؾٓ ؽیٛع بیؾتزی دارد؟ (عٙجؼ)86-
)2عسم یکٌَاذتی اًحٌب
)4کبّؼ قسرت تيبثق

)1عرتی ٍ کبّؼ اًعيبف پذیزی
) 3تیزگی ٍ کسر ؽسى

-46رٚػ تؼییٗ ٔٛلیت ؽىبر ،در وذاْ یه بب دیٍزاٖ ٔتفبٚت اعت؟ (عٙجؼ)86-
)1ذفبػ

ٍ)2ال

-47خظ جب٘بی ٌزبٔ ٝبٞی ......................،دارد( .عٙجؼ)86-
) 1گیزًسُ ّبی هکبًیکی ٍ الکتزیکی
) 3فقو گیزًسُ ّبی الکتزیکی

)3هبر سًگی

)4زلفیي

)2گیزًسُ ّبی هکبًیکی ٍ ؽیویبیی
)4فقو گیزًسُ ّبی هکبًیکی

-48الی ٝی ٔحىٓ وز ٜچؾٓ ا٘غبٖ و ٝاس ببفت پی٘ٛذی تؾىیُ ؽذ ٜاعت ،عبس٘ذ ٜی وذاْ اعت( .عٙجؼ)86-
)1عٌجیِ

)2هززهک

-49در ا٘غبٖ درن صذا ب ٝػٟذ ٜی وذاْ اعت؟ ( عٙجؼ)87-
)1علَ ل ّبی هضکسار حلشٍى
)3لَة پظ عزی

)3عسعی

)4قزًیِ

)2علَل ّبی هضکسار هجبری ًیوسایزُ
)4لَة گیجگبّی

-51در عبختبر چؾٓ ا٘غبٖ  ......................،دارای عّٞ َٛبی دٚوی ؽىُ ٙٔ ٚمبض ؽ٘ٛذ ٜاعت( .عٙجؼ)87-
)1عٌجیِ

)2ؽجکیِ

)3فلجیِ

)4قزًیِ

-51خفبػ ٞب بزای ؽٙیذٖ پضٚان ٞب ٔ،بٞیچٞ ٝبی ٌٛػ  ..............را ب ٝعزػت ب ٝحبِت  ................در ٔی آٚر٘ذ( .عٙجؼ)87-
)1زرًٍی-اعتزاحت

)2زرًٍی-اًقجبك

)3هیبًی-اعتزاحت

 -52وذاْ ػّت بیٕبری آعتیٍٕبتیغٓ ٔی تٛا٘ذ ببؽذ؟ (عٙجؼ)87-
)1عسم یکٌَاذتی اًحٌبی عسعی
) 3کسر ؽسى قزًیِ

)2کوی اًعيبف پذیزی عسعی
)4کبّؼ قيز کزُ چؾن

-53وذاْ درببر ٜی ٔبٞیچٞ ٝبی ٔضوی چؾٓ ا٘غبٖ ٘بدرعت اعت؟ (عٙجؼ)87-
)2عجت تغییز قيز عسعی هی ؽَز.
)1یکی اس عَاهل هؤثز زر تيبثق اعت.
)4عسعی را پؾت عٌجیِ ًگِ هی زارز.
)3ثبعث تٌگ ٍ گؾبز ؽسى عَراخ هززهک هی ؽَز.
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)4هیبًی-اًقجبك

-54وذاْ بیٕبری ٔی تٛا٘ذ ب ٝدِیُ ػذْ یىٛٙاختی عغح لز٘ی ٝببؽذ؟ (عٙجؼ)87-
)3آعتیگوبتیغن
)2پیز چؾوی
)1آة هزٍاریس

ً)4شزیک ثیٌی

-55تغییز لغز ٔزدٔه بز ػٟذ ٜی وذاْ اعت؟ (عٙجؼ)87-
)1قزًیِ

)2فلجیِ

)3هبّیچِ ّبی هضکی

)4هبّیچِ ّبی عٌجیِ

-56وذاْ ػببرت صحیح اعت؟ (عٙجؼ)87-
)1هبرهبّی هیساى الکتزیکی تَلیس ؽسُ تَعو ىعوِ را زریبفت هی کٌس.
)2هبر سًگی پزتَّبی فزاثٌفؼ ثبس تبثؼ ؽسُ اس ىعوِ را تؾریـ هی زّس.
)3گزثِ هبّی ًوی تَاًس زر اىزاف ذَز هیساى الکتزیکی ایجبز کٌس.
ّ)4وِ ی هبّیبى زر ذو جبًجی ذَز گیزًسُ ی الکتزیکی ٍ هکبًیکی زارًس.
ٛ٘-57ع ٌیز٘ذ ٜی  ...........................بب بمی ٝتفبٚت اعبعی دارد( .عٙجؼ)87-
)1هَجَز زر قبعسُ ی عجیل گزثِ
)3هَجَز زر عبذتبر کبپَالی هبّی حَك

)2رٍی ؽبذک ًَعی پزٍاًِ ی اثزیؾن ًز
)4حغبط ثِ تغییزات ىَل عنالت چْبر عز راى

-58وذاْ ػببرت ٘بدرعت اعت؟ (خبرج وؾٛر)87-
)1هبر سًگی ثِ ٍعیلِ ی تبثؼ ّبی فزٍعزخ ایجبز ؽسُ تَعو ىعوِ  ،ثِ ٍجَز آى پی هی ثزز.
) 2هبرهبّی اس رٍی اًحزاف ذيَه هیساى الکتزیکی اىزاف ذَز  ،ثِ ٍجَز ىعوِ پی هی ثزز.
)3گزثِ هبّی ،هیساى الکتزیکی ایجبز ؽسُ تَعو ىعوِ ی ذَز را تؾریـ هی زّس.
) 4ذفبػ ثب تجشیِ ٍ تحلیل پضٍاک حبفل اس افَات ىعوِ ،پیزاهًَؼ را زرک هی کٌس.
-59بیؾتز پزداسػ اعالػبت حغی  ٚحزوتی در  ......................ا٘جبْ ٔی ؽٛد (عٙجؼ)88-
)1عبقِ ی هغش

)2تبالهَط

)3قؾز هد

)4زعتگبُ لیوجیک

-61چؾٓ دٚربیٗ ( .......................عٙجؼ)88-
)1تقَیز اؽیبی ًشزیک را زر جلَی ؽجکیِ تؾکیل هی زّس.
)2پزتَّبی ًَر را ثِ ىَر هٌظن ثز رٍی ؽجکیِ هتوزکش ًوی کٌس.
)3تقَیز اؽیبی ًشزیک را ثب اعتفبزُ اس یک عیٌک ٍاگزا ثِ لکِ ی سرز هٌتقل هی کٌس.
)4ثزای زیسى اؽیبی ًشزیک ثِ عسعی ّوگزا ًیبس زارز.
-61وذاْ عبختبر عِّٛی ٘ذارد؟ (عٙجؼ)88-
)1ؽجکیِ

)2عٌجیِ

)3هززهک

)4هؾیویِ

-62وذاْ ػببرت ٘بدرعت اعت؟ (عٙجؼ)88-
)1هبر سًگی ثِ ٍعیلِ ی تبثؼ ّبی فزٍعزخ ایجبز ؽسُ تَعو ىعوِ ،ثِ ٍجَز آى پی هی ثزز.
) 2ذفبػ ثب تجشیِ ٍ تحلیل پضٍاک حبفل اس افَات ىعوِ ،پیزاهًَؼ را زرک هی کٌس.
) 3هبر هبّی اس رٍی اًحزاف ذيَه هیساى الکتزیکی اىزاف ذَز ،ثِ ٍجَز ىعوِ پی هی ثزز.
)4گزثِ هبّی ،هیساى الکتزیکی ایجبز ؽسُ تَعو ىعوِ ی ذَز را تؾریـ هی زّس.
-63پال٘بریب ٘ ...........................ذارد( .عٙجؼ)88-
)1تَزُ ّبی هتؾکل اس جغن علَلی ًَرٍى ّب زر هغش
)3تَاًبیی زفع آهًَیبک اس علَل ّبی عيح ثسى ذَزرا

)2زر ّز چؾن قزًیِ،عسعی ٍ علَل ّبی گیزًسُ ی ًَر
ً)4بقل ّبی الکتزٍى هبًٌس  ٍ NAD+کَآًشین A

-64وذاْ در تؼییٗ ٔحُ تمبعغ ؽؼبع ٞبی ٘ٛری  ٚتؾىیُ تصٛیز در چؾٓ ا٘غبٖ دخبِتی ٘ذارد؟ (عٙجؼ)88-
)4هبّیچِ ّبی هضکی
)3لکِ ی سرز
)2قيز کزُ ی چؾن
)1قزًیِ
 ٕٝٞ-65ی ( ........................عزاعزی)88-
)1جبًَراى زارای چؾن هزکت ،حؾزُ اًس.
)3هبّی ّبی اعترَاًی،اٍرُ زفع هی کٌٌس.

)2ثی هْزگبى،قلت هٌفذ زار زارًس.
)4حؾزات چؾن هزکت زارًس.

ٔ-66حّی و ٝػصب بیٙبیی اس ؽبىی ٝی چؾٓ ا٘غبٖ خبرج ٔی ؽٛد( ........................عزاعزی)89-
) 1فبقس علَل ّبی اعتَاًِ ای اعت.
)3زر زقت ٍ تیشثیٌی اّویت زارز.

)2هحتَی گیزًسُ ّبی ًَری اعت.
)4زر اهتساز هحَ ًَری کزُ ی چؾن قزار زارز.

4

-67وذاْ ػببرت ٘بدرعت اعت؟ (عزاعزی)89-
)1زر چؾن پالًبریب علَل ّبی تیزُ رًگ زارای رًگیشُ ّبی ثیٌبیی ّغتٌس.
)2زر ّز ٍاحس هغتقل چؾن هزکت سًجَر ،تعسازی علَل گیزًسُ ٍجَز زارز.
) 3زر چؾن جبهی ؽکل آکغَى ّبی علَل ّبی گیزًسُ ی ًَر ،عقت ثیٌبیی را هی عبسًس.
)4اًَاعی اس حؾزات ثب کوک چؾن هزکت قبزر ثِ زیسى پزتَّبی فزاثٌفؼ هی ثبؽٌس.
ٌ-68زبٔ ٝبٞی ( .........................خبرج وؾٛر)89-
)1قبزر ثِ تَلیس تکبًِ ّبی الکتزیکی معیف ٍ پیَعتِ زر اىزاف ذَز اعت.
) 2گیزًسُ ّبی الکتزیکی را ثِ رٍػ پیچیسُ تز اس هبرهبّی ثِ کبر هی گیزز.
)3اس رٍی اًحزاف ذيَه هیساى الکتزیکی اىزافؼ ىعوِ را ؽٌبعبیی هی کٌس.
)4ثِ کوک گیزًسُ ّبی هکبًیکی ً ،غجت ثِ ارتعبػ ّبی اهَاج آة حغبط اعت.
ٔ-69بر سٍ٘ی ٕٞب٘ٙذ س٘بٛر ػغُ  ( ...................................خبرج وؾٛر)91-
ّ)1وَلٌف زارز.

)2فبقس َّهئَعتبسی اعت.

)3اهَاج فزٍعزخ را حظ هی کٌس.

)4اٍریک اعیس زفع هی کٌس.

-71وذاْ ػببرت صحیح اعت؟ (عزاعزی)91-
)1زر رؽتِ ّبی هیلیي زار ،اًتقبل پیبم عقجی ثِ فَرت جْؾی اًجبم هی گیزز.
) 2عسم توزکش پزتَّبی ًَری ثز یک ًقيِ ی ؽجکجِ  ،هی تَاًس ًؾبًِ ی آعتیگوبتیغن ثبؽس.
)3زرگَػ اًغبى ،اهَاج فَتی زر هجبری ًین زایزُ ثِ پیبم عقجی تجسیل ٍ ثِ هغش ارعبل هی ؽَز.
) 4زر رٍی سثبى اًغبى ،پٌجبُ تب فس جَاًِ ی چؾبیی ٍجَز زارز ٍ ّز جَاًِ ّ ،شاراى علَل چؾبیی زارز.
-71در چؾٓ ا٘غبٖ ،سالِی( ....................... ٝخبرج وؾٛر)91-
)1هَاز غذایی را ثزای علَل ّبی گیزًسُ ی ًَر تأهیي هی کٌس.
)3هبزُ ای ؽفبف ٍ صلِ ای اعت کِ فنبی جلَ عسعی را پز کززُ اعت.

)2ثب ذَى زر ارتجبه اعت ٍ زر تغذیِ ی علَل ّبی قزًیِ ًقؼ زارز.
)4فنبی پؾت عسعی را پز کززُ ٍ ثبعث حفظ ؽکل کزٍی چؾن هی ؽَز.

-72در یه فزد عبِٓ ( ......................خبرج وؾٛر)91-
)1ثرؼ رًگیي جلَی چؾن فبقس علَل ّبی هٌقجل ؽًَسُ اعت.
)3حغبعیت علَل ّبی اعتَاًِ ای ؽجکیِ ًغجت ثِ ًَر ،ثغیبر سیبز اعت.

)2هبّیچِ ّبی هَجَز زر هززهک هغئَل تغییز قيز هززهک هی ثبؽٌس.
)4ثیي ؽست ًَر ٍ تحزیک گیزًسُ ّبی هرزٍىی  ،راثيِ ی عکظ ٍجَز زارز.

-73وذاْ ػببرت صحیح اعت؟ (عزاعزی)91-
)1عٌجیِ ثرؾی اس هؾیویِ اعت کِ زر هجبٍرت سجبجیِ قزار زارز.
)3عسعی چؾن زر ٌّگبم زیسى اؽیبی زٍرً ،بسک تز ٍ کؾیسُ تز هی ؽَز.

)2عٌجیِ ثِ ٍاعيِ ی عظالت ذَز قيز عسعی را تغییز هی زّس.
)4قزًیِ ی چؾن هَاز زفعی ذَز را ثِ هَیزگ ّبی سجبجیِ هٌتقل هی کٌس.

-74وذاْ ػببرت در ٔٛرد عبختبر ٌٛػ ا٘غبٖ ب ٝدرعتی بیبٖ ؽذ ٜاعت؟ (عزاعزی)91-
)1اعترَاى چکؾی زر حس فبفل اعترَاى رکبثی ٍ عٌساًی قزار گزفتِ اعت.
)2ؽیپَر اعتبػ عجت هی ؽَز تب پززُ ی فوبخ ثتَاًس ثِ زرعتی ثِ ارتعبػ زرآیس.
ّ)3وِ ی ثرؼ ّبی گَػ زرًٍی  ،هیبًی ٍ ثیزًٍی تَعو اعترَاى گیجگبّی هحبفظت هی ؽًَس.
)4پززاسػ اىالعبت هزثَه ثِ ّوِ ی علَل ّبی هضک زار فقو زر لَة گیجگبّی هغش اًجبم هی گیزز.
-75در بغیبری اس ٔبٞیبٖ اعتخٛا٘ی ٚ ..................................جٛد ٘ذارد( .خبرج وؾٛر)91-
)1گیزًسُ ّبی الکتزیکی

)2لقبح ذبرجی

)3ثبزکٌک ؽٌب

ّ)4وَلٌف

-76چٙذ ٔٛرد جّٕ ٝی سیز را ب ٝعٛر صحیحی تىٕیُ ٔی وٙذ؟ (عزاعزی)92-
به طور معمول  ،در یک فرد ،عنبیه ...................
الف-زر تَلیس ٍ زذیزُ ی اًزصی ًقؼ زارز.
ة-زر تحزیک گیزًسُ ّبی ًَری ًقؼ زارز.
ج-ثِ ٍاعيِ ی عنالت ذَز قيز عسعی را تغییز هی زّس.
ز-ثرؾی اس هؾیویِ اعت کِ زر پؾت عسعی قزار زارز.
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