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        زيست شناسي

  . است . . . . . . . . .RNAو در  . . . . . . . .  DNAيد در تنوع قند واحدهاي نوكلئو‐۱
    داكسي ريبوز ـ داكسي ريبوز )۲     ريبوز ـ ريبوز )۱  
  ريبوز ـ داكسي ريبوز )۴    داكسي ريبوز ـ ريبوز) ۳  

  ويند؟گ هاي آب از خالل يك غشاي نيمه تراوا چه مي به انتشار مولكول‐۲
  اگزوسيتوز )۴  پينوسيتوز )۳  انتقال فعال )۲  اسمز )۱  

كننـد، آميـزش دهـيم، در     هايي كه نخودهاي چروكيده و سبز توليد مـي  هاي صاف و زرد را با آن        طبق آزمايش و قوانين مندل، اگر گياهاني با دانه        ‐۳
  هاي چروكيده و سبز كدام خواهد بود؟ نسل دوم نسبت دانه
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6  

  نامند؟ محل انتقال پيام عصبي از يك نرون به سلول بعدي را  چه مي‐۴
  نروگليا )۴  سيناپس)۳  ميلين )۲   ناقل)۱  

  شود؟ ها و توليد شير مي كدام هورمون موجب رشد و نمو پستان‐۵
  تيروكسين )۴  وازوپرسين )۳  اكسي توسين )۲  الكتين پرو)۱  

  .نامند مي. . . . .  ي  ي بين دهليز و بطن چپ را دريچه و دريچه. . . . . .  ي  ي بين دهليز و بطن راست را دريچه دريچه‐۶
  سه لختي ـ دو لختي) ۴  ميترال ـ دو لختي )۳  سه لختي ـ سه لختي )۲   دولختي ـ سه لختي)۱  

  ي چشم چه نام دارد؟ ارجي كرهي خ اليه‐۷
  زجاجيه )۴  مشيميه )۳  قرنيه )۲  صلبيه )۱  

  .به كار رفته است. . . . . . .  و باز آلي تيمين در مولكول . . . . . باز آلي اوراسيل در مولكول ‐۸
  ۱( RNA ـ RNA  ۲( RNA ـ DNA  ۳(DNA ـ DNA  ۴(DNA ـ RNA  

  كند؟ تنظيم ميكدام هورمون، مقدار سديم و پتاسيم خون را ‐۹
  انسولين )۴   آلدسترون)۳  كورتيزول )۲  تيروكسين )۱  

  ن است؟وم و بازسازي آن از اعمال كدام هوررشد آندومتر رحم‐۱۰
  گلوكاگن)۴  تستوسترون )۳  پروژسترون )۲  استروژن )۱  
        ي و رشدشناسي عموم روان

  توسط چه كسي ابداع شد؟» روش تجربي درون نگري«مطالعه رفتار به ‐۱۱
  پياژه )۴  كارلسون )۳  اسپرلينگ )۲  ويلهلم وونت )۱  

  كدام عوامل محيطي پس از تولد در رفتار فرد مؤثر است؟‐۱۲
  مرض قند مادر ـ غذا ـ دارو)۲  مصرف تاليدوميد توسط مادر باردار ـ هوا ـ ورزش )۱  
  مواد مخدر ـ غذا ـ برانگيختگي مادر )۴    ورزش ـ دوستان ـ خانواده ) ۳  

  گزينه از خطاهاي ادراكي است؟كدام ‐۱۳
  تاثير كنجكاوي فرد و تاثير تلقين بر ادراك )۲  تاثير حس شنوايي و تاثير استدالل بر ادراك )۱  
  تاثير توجه بر ادراك و تاثير حس بينايي )۴  تاثير متن بر ادراك و تاثير هيجان بر ادراك)۳  

  سه قانون مهم يادگيري ثورانديك كدام است؟‐۱۴
  اشتياق ـ گيرايي ـ آمادگي )۲    ـ ادراك ـ احساستمرين  )۱  
  گيرايي ـ آمادگي ـ تكرار)۴    توانايي ـ آمادگي ـ تكرار )۳  

  شناس انجام شده است؟ هاي درون گرا، ميان گرا و برون گرا توسط كدام روان دسته بندي افراد به گروه‐۱۵
  آيزنر )۴  اشترن برگ )۳  آيزنك )۲  يونگ )۱  

  نبيه كدام اختالل است؟ترين تأثير ت مهم‐۱۶
  هوشي )۴  ذهني )۳  عاطفي)۲  جسماني)۱  

  تر است؟ رشد جنين دركدام مرحله سريع‐۱۷
  فتوس )۴  روياني)۳  جنيني )۲  زيگوت)۱  
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 ٢

  تر است؟ يك از حواس بيش سرعت رشد در كدام‐۱۸
  بساوايي)۴  بينايي )۳  شنوايي )۲  بويايي)۱  

  تر دارند؟ كودكان شش ساله كدام مهارت ادراكي را بيش‐۱۹
  درك احجام )۴  درك فضا )۳  شمارش اعداد)۲   درك اعداد)۱  

  بارزترين ويژگي شخصيتي نوجوان خالق كدام است؟‐۲۰
  گيري سخت)۴   تدافعي حس)۳  محافظه كاري )۲  ود اعتمادي خ)۱  

        بهداشت فردي و عمومي

  ترين ابعاد تندرستي يا سالمتي كدام است؟ مهم‐۲۱
  فكري ـ اجتماعي ـ رواني)۲  جسمانيفيزيكي ـ اجتماعي ـ  )۱  
  فرهنگي ـ اجتماعي ـ جسمي )۴    جسمي ـ رواني ـ اجتماعي)۳  

  هدف پيشگيري سطح سوم كدام است؟‐۲۲
  جلوگيري از ناتواني كامل و دائمي) ۲  هاي بالقوه فرد استفاده از توانايي )۱  
  درمان زودرس بيماري )۴  هاي خطرناك  جلوگيري از وقوع بيماري)۳  

  هاي اوليه بهداشتي است؟ دام گزينه اجزاي مراقبتك‐۲۳
  مشاركت جامعه )۲     عدالت اجتماعي )۱  
  هاي جامعه  هماهنگي بين بخش بهداشت و ساير بخش)۴  هاي عمده عفوني ايمن سازي عمومي در مقابل بيماري)۳  

  سازد؟  ميDپوست با استفاده و جذب كدام اشعه ويتامين ‐۲۴
  ايكس )۴  بتا )۳  شماوراي بنف) ۲  آلفا  )۱  

  آيد؟ دوربيني در چه حالتي به وجود مي‐۲۵
  هاي كره چشم  نامساوي بودن شعاع )۱  
  زياد بودن قطر قدامي خلفي كره چشم نسبت به اندازه طبيعي )۲  
  كم بودن قطر فوقاني تحتاني كره چشم نسبت به اندازه طبيعي )۳  
  ه طبيعيكم بودن قطر قدامي خلفي كره چشم نسبت به انداز) ۴  

  دهد؟ ها را در مقابل پوسيدگي افزايش مي كدام ماده مقاومت دندان‐۲۶
  فروسولفات )۴  اكسيدروي )۳  فلورايد)۲  پتاسيم)۱  

  براي برطرف كردن يبوست، كدام مورد مؤثر است؟‐۲۷
  نوشيدن آب ميوه )۲  ها  ها و ميوه مصرف متعادل سبزي)۱  
  وس مصرف نان بدون سب)۴    آشاميدن آب بين غذا)۳  

  مراحل آموزش بهداشت به ترتيب كدام است؟‐۲۸
  ايجاد نگرش ـ ارائه اطالعات مفيد ـ كسب مهارت بهداشتي  )۱  
  ارائه اطالعات ـ كسب مهارت ـ ايجاد نگرش )۲  
  آگاه سازي ـ ايجاد نگرش ـ انجام يك عمل بهداشتي) ۳  
  انجام عمل بهداشتي ـ تكرار و تمرين ـ كسب اطالعات)۴  

  .گويند مي. . . . .  نمايد،  زا را تحمل مي هاي دفاعي يك موجود كه حمله عامل عفونت ي مكانيسم عهبه مجمو‐۲۹
  انتقال عفونت )۴  قدرت بيماري زايي )۳  قدرت عفونت زايي )۲  مقاومت )۱  

  كمپوست چيست؟‐۳۰
  تبديل زباله به كود) ۲  اي و سفال  بازيافت مواد شيشه)۱  

  هاي سطحي جدا كردن فاضالب صنعتي از آب )۴  رزي تبديل فاضالب به آب كشاو)۳   
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 ٣

        تغذيه و بهداشت مواد غذايي 

  ها در كدام ماده غذايي وجود دارد؟ ايزوفالون‐۳۱
  تره فرنگي )۴  سويا) ۳  سير )۲  هويج)۱  

  هاي با ارزش و كيفيت باال براي بدن انسان است؟ كدام گزينه داراي پروتئين‐۳۲
  ژالتين )۴   حبوبات)۳  غالت )۲  ماهي )۱  

  ؟شود نميكدام اسيد چرب در بدن ساخته ‐۳۳
  ايزولوسين )۴  گلوتامين )۳  آلفالينولنيك)۲  گلوتاميك )۱  

  شود؟ كدام ويتامين موجب سوخت و ساز فسفر در بدن مي‐۳۴
  ۱(D  ۲(B  ۳(C  ۴(A  

  نقش اسيد فوليك در بدن چيست؟‐۳۵
  ساخته شدن اسيدهاي چرب )۲    تشكيل ميناي دندان)۱  
  جذب كلسيم )۴    هاي قرمز ثير سريع گلبولتك)۳  

  دهد؟ كدام ويتامين، آهن سه ظرفيتي را به دو ظرفيتي تبديل و جذب آهن فريك را افزايش مي‐۳۶
  Eويتامين )۴  رتينول )1B  ۳ويتامين )C   ۲ويتامين )۱  

  اصول مهم و ضروري، در تنظيم برنامه غذايي كدام است؟‐۳۷
  ها و كفايت انرژي دريافتي  و تنوع در گنجاندن انواع ويتامينتعادل )۱  
  تعادل و تنوع در مصرف مواد غذايي و كافي بودن كالري) ۲  
  تعادل در گنجاندن انواع اسيدهاي آمينه و اعتدال در مصرف اسيدهاي چرب )۳  
  كافي بودن كالري و اعتدال در مصرف امالح معدني )۴  

  شاخص چاقي كدام است؟‐۳۸
  ميزان چربي خون )۴  ميزان كلسترول )۳  اندازه دور سينه )۲  نمايه توده بدن )۱  

  شود؟ سم كدام ميكروب باعث فلج سيستم عصبي و مرگ مي‐۳۹
  استرپتوكوك )۴  كلستريديوم بوتولينوم) ۳  سالمونال)۲  استافيلوكوك)۱  

  ها كدام است؟ ترين اشعه براي از بين بردن باكتري قوي‐۴۰
  بتا )۴  آلفا )۳   ايكس)۲  گاما )۱  

        بهداشت خانواده

  تر است؟ ي كدام بيماري ارثي مهم در ازدواج غير فاميلي سابقه‐۴۱
  آلرژي )۴  آنمي )۳  ن ميگر)۲  ديابت )۱  

   كدام است؟PHCترين اصل  معروف‐۴۲
  بهسازي محيط )۴  ايمن سازي )۳  عدالت اجتماعي) ۲  تنظيم خانواده) ۱  

  بهداشت كدامند؟هاي ارتقا  بارزترين فعاليت‐۴۳
  پيشگيري و درمان )۴  آموزش و مشاوره) ۳  آموزش و درمان )۲  مشاوره و درمان )۱  

  ي اول بارداري كدام است؟ ترين عالمت در سه ماه طبيعي‐۴۴
  ورم صورت )۴  ها  ورم دست)۳  تكرر ادرار) ۲  سوزش ادرار )۱  

  ترين واكسن دوران بارداري كدام است؟ ضروري‐۴۵
  سرخك )۴  سياه سرفه )۳   سرخجه)۲  كزاز)۱  

  ي غذايي بعداز تولد كدام است؟ ترين ماده مناسب‐۴۶
  شير رقيق )۴  آغوز) ۳  شيرخشك )۲  سرم قندي )۱  

  ي مورد نياز كودك كم وزن كدام است؟ ترين ماده ضروري‐۴۷
  منيزيم )۴  فسفر )۳  كلسيم )۲  آهن )۱  

  ي عاطفي معمولي است؟ تر به دليل يك تجربه كدام رفتار كودك بيش‐۴۸
  بد دهني )۴  حسادت) ۳  لجاجت )۲  كج خلقي )۱  
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  بارزترين دليل كاهش نياز به انرژي در سالمندان كدام است؟‐۴۹
  ي افزايش جذب مواد غذاي)۴  غذايي  كاهش جذب مواد)۳  افزايش متابوليسم پايه )۲  كاهش متابوليسم پايه )۱  

  شود؟ تر موجب كدام بيماري مي تهويه نامناسب خانه بيش‐۵۰
  كزاز )۴  يرقان )۳    سينه پهلو)۲  سرخك )۱  
        هاي كودكان بيماري شناخت

  ترين بيماري عفوني دوران مدرسه كدام است؟ شايع‐۵۱
  مخملك )۴  زونا )۳  سل )۲  هپاتيت )۱  

  ؟ترين علت غير گوارشي اسهالِ كودكان كدام است شايع‐۵۲
  پركاري تيروئيد) ۲    كم كاري تيروئيد )۱  
  كاري پاراتيروئيد كم)۴    پركاري پاراتيروئيد )۳  

  بارزترين عالمت بيماري عفوني نوزادان كدام است؟‐۵۳
  سردرد )۴  شيرنخوردن) ۳  اسهال )۲  يبوست )۱  

  رود؟ تر در درمان كدام بيماري به كار مي فوتوتراپي بيش‐۵۴
  پنموني )۴  سمي تاال)۳  آنمي )۲  زردي )۱  

  هاي كوپليك بارزترين عالمت كدام بيماري است؟ دانه‐۵۵
  سرخك) ۴  سرخجه )۳  مخملك )۲   زرد زخم )۱  

  ترين علت آبسه كبدي ابتال به كدام انگل است؟ مهم‐۵۶
  ماالريا)۴  تنيا )۳  ژيارديا )۲  آميب )۱  

  ترين عاملِ بيماري قلبي كدام است؟ مهم‐۵۷
  پنموكوك )۴  كانديدا )۳  پتوكوكاستر) ۲  استافيلوكوك )۱  

  اند؟ ترين عالئم نارسايي حاد كليه كدام مهم‐۵۸
  هماتوري اورمي )۴  آنوري هماتوري )۳  اليگوري هماتوري )۲  اليگوري آنوري )۱  

  ترين خطر انواژيناسيون كدام است؟ مهم‐۵۹
  هپاتيت )۴  قانقاريا )۳  كوليك)۲  آپانديسيت )۱  

  شود؟ تر موجب كدام بيماري مي خاعي بيشاختالل در جذب مايع مغزي ن‐۶۰
  آنسفاليت )۴  سفال هماتوم )۳  هيدروسفالي) ۲  ميكروسفالي )۱  

        ها  و هزينه مديريت خانواده

  نامند؟ كند چه مي اي را كه يك مدير درستي انجام امور را در مقايسه با طرح و برنامه و يا تصميم گرفته شده بررسي مي روش يا وسيله‐۶۱
  رهبري )۴  بازخورد )۳  نظارت )۲  نگي هماه)۱  

  در بحث مديريت تن، توجه به بهداشت كدام گزينه گام نخست در بهره وري انديشه و احساس آدمي است؟‐۶۲
  عقل سالم )۴  خوراك مناسب )۳  انديشه )۲  نيروي بدني )۱  

  ؟يابد نميي مصرفشان خيلي زود پايان  ها دامنه كدام هزينه‐۶۳
  ضروري )۴  ميان مدت )۳  ضروري غير )۲  بلند مدت )۱  

  .آورد پديد مي. . . . .  ايندگي ميل به خريد و مصرف كاالها، شرايط رواني مناسبي را از نظر ويژگي فز‐۶۴
  افزايش مصرف )۴  مديريت بخردانه )۳  صرفه جويي )۲  كاهش مصرف )۱  

  شود؟  چه گفته مي،گيرند مورد استفاده قرار ميبه فرآيندي كه در جريان آن كاالها و خدمات توليد شده، براي رفع نياز ‐۶۵
  مصرف اقتصادي)۴  ها  مديريت هزينه)۳  مديريت ذهن )۲  مصرف )۱  
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 ٥

        در اسالمو خانواده حقوق خانواده 

  تأمين محبت واقعي و عميق بين اعضاي خانواده مربوط به كدام نقش ارزشمند است؟‐۶۶
  دوست )۴  معلم و اوليا )۳  پدر )۲  خانواده)۱  

  باشد؟ روابط افراد در يك مملكت موضوع مربوط به كدام نوع حقوق مي‐۶۷
  عمومي )۴  خصوصي )۳  ماليه )۲  اساسي )۱  

  كدام مورد درباره دوران نامزدي صحيح است؟‐۶۸
  .نامزدها از نظر شرعي به هم نامحرم هستند)۲    .ارزش نكاح دارد)۱  
  .باشد مانند ازدواج مي)۴    الزامي است براي نكاح)۳  

  كدام است؟،خويشاوندي كه از تولد يكي از ديگري حاصل شود و يا دو نفر كه از يك منشا به وجود آمده شوند‐۶۹
  نسبي )۴  اصلي )۳  سببي )۲  رضاعي )۱  

  ها مطابق قانون سه طُهر است؟ م عدهاكد‐۷۰
  طالق و وفات )۴  طالق و فسخ نكاح )۳  زن يائسه و فسخ نكاح )۲  زن يائسه و طالق )۱  

  شود؟ م مهر در سند ازدواج ثبت ميكدا‐۷۱
  مهر السنه )۴  مهر عندالمثل)۳  مهرالمتعه )۲  مهر المسمي )۱  

. . . . . ون شـود،   دچـار جنـ  ـپس از ازدواج .  . . . . تواند ازدواج را فسخ كند، ليكن اگر  مي. . . . .  دچار جنون شود، . . . . . .  اگر پس از ازدواج ،    ‐۷۲
  .سخ كندواج را فتواند ازد نمي

  مرد ـ مرد ـ زنزن ـ )۴  مرد ـ مرد ـ زن ـ زن )۳  مرد ـ زن ـ زن ـ مرد )۲  زن ـ مرد ـ مرد ـ زن )۱  
  دهد از حق رجوع استفاده كند؟ در كدام طالق زن با مطالبه مالي كه به شوهر داده به او امكان مي‐۷۳

  خلع و مبارات )۴  رجعي )۳  بائن )۲  خلع مالي )۱  
در » ضاي پروردگار است و قبول آن در واقع پذيرش سنت خدا و راضي شدن به رضاي اوست        ام مذهبي ما، سنتي الهي و مورد        ازدواج در بينش  «‐۷۴

  گيرد؟ هاي ازدواج قرار مي د و ضرورتكدام جنبه از فواي
  مادي )۴  معنوي )۳  اجتماعي )۲  شخصي )۱  

  دد؟گر صيانت وجود از خطر دركدام نوع اهداف ازدواج دسته بندي مي‐۷۵
  ها اجتناب)۴  معنوي )۳  شخصي )۲  اجتماعي )۱  

  .باشد. . . . . كفو و همتاي انسان مسلمان در ازدواج با كسي است كه : آمده است) ع(در سخني از امام صادق‐۷۶
  عفيف )۴  سالم )۳  اصيل )۲  متقي )۱  

  اند؟ ازدواج با فرد احمق و كودن را منع كرده) ع(به كدام دليل حضرت اميرالمؤمنين ‐۷۷
  مايه بال و بدبختي بودن همدمي و مصاحبت با اين افراد)۲    پديد آمدن فرزندان ابله )۱  
   زندگي يفراهم كردن موجبات ويران)۴  به دنبال داشتن لعنت خدا و فرشتگان )۳  

   از كيست؟»سبت باالي فرد نباشيد راه به فكر عنوان و يا نراضي بوديد او را بپذيريد و در اين) خواستگار(اگر از دين و امانت او «سخن ‐۷۸
  )ع(حضرت علي )۲  )ص(حضرت رسول گرامي اسالم )۱  
  )ع(حضرت امام حسن عسگري )۴    )ع(حضرت امام صادق )۳  

   رسم دوران جاهليت است؟ي كدام مورد در اسالم وجود ندارد و بازمانده‐۷۹
  جشن و وليمه)۴  جهيزيه )۳  شيربها)۲  مهريه )۱  

  . . . . . . .است نه يك . . . . .  ازدواج موقت يك  .. . . . . است نه . . . . .  دواج در اسالم اصل بر از‐۸۰
  دايم، موقت ، غذا، دوا )۲   دائم ، اصرار ، ضرورت ،موقت)۱  
  دايم، موقت، ضرورت، اصرار )۴    دايم، موقت ، دوا، غذا)۳  
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 ٦

          ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  اگر جمله‐۸۲
  ۱(۳‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  صفر )۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   كدام است؟=

  ۱(R  ۲({}0−R  ۳([ )+∞− ,1  ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ي آن کدام است؟ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب y جدول زير در‐۸۵

  ۱(232 +×= xy  ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy  ۴(125 −×= xy  
  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ره به شعاع يان در داي راد۲ ي مرکزي هيطول کمان مقابل به زاو‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5 و BC=12 و o120=B با ABCمساحت مثلث ‐۸۸
  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹







−

+
42

11
a

a
   است؟ كدامa وارون پذير نباشد، مقدار 

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳ پرستار مرد و ۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷از بين ‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰  
  

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 
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