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          آناتومي

  . شود محسوب مي. . . . . . . هاي استخواني از نوع بافت  بافت‐۱
  پيوندي )۴  عضالني )۳  چربي )۲  پوششي )۱  

  د؟ كن نه متصل ميمثاه دو كليه را به كدام گزين‐۲
  هاي كليوي  سرخرگ)۴  آئورت شكمي )۳  ها  حالب)۲  هاي اجوف تحتاني  رگ سياه)۱  

  ؟ شود نميمحسوب كدام گزينه از غدد بزاقي ‐۳
  ها سينوس)۴  زيرزباني )۳  تحت فكي )۲  بناگوشي )۱  

  سر سهيم هستند؟  ها در تشكيل ساختمان كف كاسه كدام استخوان‐۴
  اي ـ صدف  پروانه)۴  پس سري ـ زائده كنديلي )۳  اي  آهيانه ـ پروانه)۲  اي  پرويزني ـ پروانه)۱  

  . است. . . . . . . اولين رديف استخوان مچ دست شامل ‐۵
  ناوي ـ هاللي ـ هرمي ـ نخودي )۲  بزرگ ـ ناوي ـ ذوزنقه ـ چنگكي )۱  
  ذوزنقه ـ چنگكي ـ شبه ذوزنقه ـ بزرگ)۴  ذوزنقه ـ ناوي ـ هاللي ـ هرمي ـ شبه ذوزنقه )۳  

  اند؟  سه اليه پوششي پري كارديوم به ترتيب از خارج به داخل كدام‐۶
  ليفي ـ جداري ـ احشايي )۴  احشايي ـ ليفي ـ جداري )۳  حشايي ـ ليفي جداري ـ ا)۲  ليفي ـ احشايي ـ جداري )۱  

  چسبد؟  گذرد و روي استخوان بازو مي شود، از فضاي زير بغل مي كدام عضله از ناحيه پشت و كمر شروع مي‐۷
  ي مربع كمري عضله)۴  ي پشتي دراز  عضله)۳  ي پشتي بزرگ  عضله)۲  ي ذوزنقه عضله)۱  

  ؟شود نميهاي مخ محسوب  كره اي نيمه كدام لوب از لوب‐۸
  گيجگاهي )۴  صدفي )۳  پس سري )۲  پيشاني )۱  

  . . . . . . . هاي زند زبرين و زند زيرين  استخوان‐۹
  . شوند  مفصل ميد و انتهاي فوقاني استخوان بازودر انتهاي تحتاني خو)۱  
  . دشون در انتهاي فوقاني خود و انتهاي تحتاني استخوان بازو مفصل مي)۲  
  . اند  فوقاني و تحتاني بازو با هم مفصل شدهيدر انتها)۳  
  . ي اتصال به عنوان مفصل بين زند زبرين و زند زيرين ندارند و فقط با مچ و آرنج مفصل هستند هيچ نقطه)۴  

  ؟شود ديگر قرار دارند، چه گفته مي هاي غشاي داخلي كه در فضاي مركزي ميتوكندري درون يك خوردگي به چين‐۱۰
  كريستا)۴  سيتوسول )۳  اندوپالسميك )۲  سيتوپالسم )۱  
        فيزيولوژي

  ها از چه تشكيل شده است؟  ساختمان ياخته‐۱۱
  سلولز و مواد پكتيكي، قند )۴  چربي و مواد پكتيكي )۳  چربي، پروتئين و قند )۲  پروتئين و سلولز)۱  

  است؟داشتن مشخصات محيط داخلي بدن  كدام مورد به معني ثابت نگه‐۱۲
  بازخورد منفي )۴  فيزيولوژي )۳  پذيري  واكنش)۲  هومئوستاز )۱  

  شود، چه نام دارد؟ م ميدرون آن انجا) هوازي(هاي اكسيداتيو  نيروگاه يا موتورخانه سلول كه تقريباً تمامي واكنش‐۱۳
  ليزوزوم )۴  ريبوزوم )۳  ميتوكندري )۲  دستگاه گلژي )۱  

  شود؟  را احاطه كرده چه گفته مي عضله  تاربه بافت همبندي كه هر‐۱۴
  ليزوزوم )۴  ريبوزوم )۳  آندوميوزيوم )۲  پري ميوزيوم )۱  

   متر كدام است؟۴۰۰سيستم مسلط در دو ‐۱۵
  گليكوليز)ATP-PC(  ۴(فسفو كراتين )۳  سيستم انتقال الكتروني )۲  چرخه كربس )۱  

  مننژ چيست؟ ‐۱۶
    ا ه ترين اليه استخوان جمجمه و ستون مهره داخلي)۱  
  هاي خارجي دستگاه عصبي مركزي پرده)۲  
  . كند اي است كه شيارهاي بافت عصبي و استخواني محافظ آن را پر مي پرده)۳  
  . بخشي از بافت عصبي است كه ترشح مايع مغزي ـ نخاعي را بر عهده دارد)۴  
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 ٢

  هاي عصبي مربوط به دستگاه گردش خون و تنفس به ترتيب كجاست؟  مركز فعاليت‐۱۷
  پل مغزي ـ مخچه )۴  پل مغزي ـ پل مغزي )۳  النخاع  النخاع ـ بصل بصل)۲  مخچه ـ نخاع )۱  

  دستگاه عصبي خودكار شامل كدام اعصاب است؟ ‐۱۸
  النخاع  نخاعي و بصل)۴   پاراسمپاتيك منحصراً)۳  منحصراً سمپاتيك )۲  سمپاتيك و پاراسمپاتيك )۱  

  ؟ كدام هورمون در تنظيم كلسيم خون نقش دارد‐۱۹
  ۲ و ۱موارد )۴  اكسي توسين )PTH (  ۳(پاراتورمون )۲  كلسي تونين )۱  

  شود؟  در بلع و هدايت غذا به دستگاه گوارش كدام راه توسط زائده اپي گلوت بسته مي‐۲۰
  مري و ناي )۴  حلق)۳  ناي )۲  مري )۱  

  شود؟  ي النه كبوتري باعث كدام بيماري مي تخريب دريچه‐۲۱
  فشار خون باال )۴  واريس )۳  قلبي سكته )۲  هموفيلي )۱  

  كدام گروه خوني فاقد آنتي كُرو است؟ ‐۲۲
  ۱(AB  ۲(A  ۳(B  ۴(O  

  كند؟ اي را هضم مي كدام آنزيم مواد نشاسته‐۲۳
  ليپاز )۴  آميالز )۳   رنين)۲  ليزوزم)۱  

  كدام اندام تنظيم يون ئيدروژن خون را بر عهده دارد؟ ‐۲۴
  ي بزرگ روده)۴  ي باريك روده)۳  كبد )۲  كليه )۱  

  گيرد؟  ي اعصاب فرنيك صورت مي در عمل تنفس، كدام بخش به وسيله‐۲۵
  ها  زياد شدن فشار داخل شش)۲     كم شدن فشار داخل جنب)۱  
  ) اي انبساط ديافراگم و عضالت بين دنده(بازدم )۴  )اي انقباض ديافراگم و عضالت بين دنده(دم )۳  

به عهده . . . . . . شود و اين كار را از طريق افزايش تجزيه گليكوژن در  سبب افزايش قند خون مي. . . . . . . فعاليت عضالني و ورزش در هنگام ‐۲۶
  . دارد

  انسولين ـ كبد )۴  انسولين ـ عضالت )۳  گلوكاگن ـ كبد )۲  گلوكاگن ـ عضالت )۱  
   شود؟ كدام هورمون باعث كم شدن مصرف گلوكز در ياخته و افزايش گلوكز خون مي‐۲۷

  كاتكوالمين )۴  كورتيزول )۳  گلوكاگن )۲  انسولين )۱  
  شود؟  هاي عصبي به صفحه محركه و شروع انقباض مي كدام ماده باعث انتقال تحريك‐۲۸

  تروپونين)۴  استيل كولين استراز )۳  استيل كولين )۲  ميوزين )۱  

ماند و مقدار آن  به مقدار هوايي كه در مجاري تنفسي باقي مي‐۲۹
3
  شود؟   حجم جاري است چه گفته مي1

  هواي مرده )۴  بازدم عميق )۳  ظرفيت حياتي )۲  مانده  حجم باقي)۱  
  ي چيست؟  دهنده  نشانT و موج Pبه ترتيب موج ‐۳۰

  ها ـ فعاليت الكتريكي دهليزها  فعاليت الكتريكي بطن)۲  ها   استراحت بطنـفعاليت الكتريكي دهليزها )۱  
  ها  استراحت دهليزها ـ استراحت بطن)۴  ها  يت الكتريكي دهليزها ـ فعاليت الكتريكي بطنفعال)۳  

        تغذيه و بهداشت مواد غذايي

  كند؟ كدام قند در ساختمان بافت عصبي شركت مي‐۳۱
   ساكاريد)۴  گاالكتوز )۳  الكتوز )۲  دي ساكاريدها )۱  

   غذايي است؟ ي  كدام مادهدعلت بيماري گواشيور در كودكان كمبو‐۳۲
  ويتامين)۴  پروتئين )۳  چربي )۲  هاي كربن  هيدرات)۱  

  كند؟ كدام ويتامين به جذب آهن از روده باريك كمك مي‐۳۳
  ۱(K  ۲(C  ۳(A  ۴(2B  

  باشد؟ هاي پوستي و كاهش حس چشايي و بينايي مي ماده ريزش مو، جوشكدام م كمبود ئعال‐۳۴
  سديم )۴  اسيم پت)۳  روي )۲  كلسيم)۱  

  گردو از نظر كدام ويتامين فقير است؟‐۳۵
  ۱(C و A  ۲(E و A  ۳(B و C  ۴(B و E  
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  . شود با هم مصرف مي. . . . . . ي غذايي  يت پروتئين برنامهبه منظور بهبود كيف‐۳۶
  آهن و كلسيم )۴  غالت و حبوبات )۳  كلسيم و حبوبات )۲  آهن و غالت )۱  

  دهد؟  ا انجام ميچه عملي ر» فتيل اكسيداز«‐۳۷
  . كند در غذاهاي چرب مزه و بوي نامطبوع ايجاد مي)۲  . كند ها را تثبيت مي ها و سبزي آنزيم ميوه)۱  
  . كند اي مي  در مجاورت هوا قهوه راميوه و سبزيجات صدمه ديده)۴    . گردد موجب فساد لبنيات مي)۳  

  . جلوگيري كرد. . . . . توان از  سيدان مياك با ايجاد خال يا كنسرو كردن و يا اضافه كردن آنتي‐۳۸
  هيدروليز)۴  اكسيداسيون )۳  حساسيت به حرارت )۲  اسيدوز )۱  

   بايد به غذا افزوده شود؟طبخاي از  جات در چه مرحله هاي غذا مانند ادويه افزودني‐۳۹
  ي طبخ قبل از آغاز مرحله)۴  بين طبخ )۳  در مراحل آخر طبخ )۲  در مراحل اوليه )۱  

  د؟ اخل سلول زنده نقش متابوليكي داركدام تركيبات شيميايي در د‐۴۰
  ها كربوهيدرات)۴  مواد مغذي )۳  چربي )۲  پروتئين )۱  

        شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي

  گيرد؟  عمل گندزدايي يا ضدعفوني كردن آب استخرها معموالً با استفاده از تركيبات مختلف كدام ماده صورت مي‐۴۱
  منيزيم )۴  كلر )۳  پتاسيم )۲  كلسيم )۱  

  شود به ترتيب چند درجه بايد باشد؟  هاي ورزشي در زمان شروع فعاليت ورزشكاران و ساعاتي كه در آن فعاليتي انجام نمي دماي مناسب سالن‐۴۲
   درجه ۲۵ تا ۲۰ درجه ـ ۱۵ تا ۱۰بين )۲   درجه ۲۵ درجه ـ ۲۵ تا ۱۵بين )۱  
   درجه ۱۵ تا ۱۰ درجه ـ بين ۲۰)۴   درجه ۲۰ درجه ـ ۳۵ تا ۲۵بين )۳  

  ؟باشد نميكننده در انتخاب پوشش و ساختار كف اماكن مرطوب   عوامل تعيينوكدام عامل جز‐۴۳
  دفع آب )۲    ها  اختالف سطح)۱  
  به كارگيري مواد مختلف در ساختار نقاط تالقي )۴    مقاومت در برابر لغزش )۳  

  صحيح است؟هاي ورزشي  كاري سالن كدام مورد در عايق‐۴۴
  .كاري رطوبتي و حرارتي، جلوگيري از آلودگي صوتي است هدف از عايق)۱  
  . شوند هاي نرم باعث انعكاس شديد صدا مي كف)۲  
  . شوند هاي سخت و سفت باعث انعكاس شديد صدا مي كف)۳  
  . تواند جاذب رطوبتي باشد سطوح ديوارها در ارتفاع بيش از سه متر مي)۴  

  اي كدام است؟ المللي ـ منطقه تبال در سطح ملي و بينابعاد زمين بسك‐۴۵
   متر۷*۱۳*۲۴اي   متر ـ منطقه۷*۱۴*۲۶: المللي ملي و بين)۲   متر ۷*۱۴*۲۶: اي  متر ـ منطقه۷*۱۵*۲۸: المللي ملي و بين)۱  
   متر۷/۶*۱۴*۲۴اي  منطقه متر ـ ۷*۱۵*۲۶: المللي ملي و بين)۴   متر ۷/۶*۱۳*۲۶اي   متر ـ منطقه۷*۱۴*۲۸: المللي ملي و بين)۳  

  پوش اماكن مرطوب چيست؟ ترين علت استفاده از بتن مسلح و مالت ماسه و سيمان در كف مهم‐۴۶
  دفع آب)۴  نفوذناپذيري كف اماكن )۳  مقاومت در برابر لغزش )۲  ايجاد شيب الزم )۱  

  از معايب كدام نوع سقف است؟ها  پذيري توپ رد و خاك و آسيبهاي ورزشي جمع شدن گ در سالن‐۴۷
  غيرمعلق يا نمايان )۴  كاذب )۳  معلق يا كاذب )۲  تلفيقي )۱  

  تري برخوردار است؟  پوش در كدام ورزش از اهميت بيش العمل توپ نسبت به كف عكس‐۴۸
  واليبال)۴  گلبال )۳  بولينگ )۲  تنيس )۱  

  ترين مكان ورزشي كدام است؟ كامل و جامع‐۴۹
  زمين ورزش)۴  ورزشگاه )۳  ي ورزشي  مجموعه)۲   استاديوم ورزشي)۱  

  شدند؟  محسوب مييكدام مكان در ايران قديم به عنوان ميدان تعليم فنون جنگي و ورزش‐۵۰
  اسپريس)۴   الونزا)۳  چرتا )۲  آگوگ)۱  

        جدول مسابقات ورزشي

  تر به ترتيب كدام است؟  تايي با توان كم۱۱ك جدول يك حذفي ها براي ي هاي دور دوم و تعداد كل بازي هاي دور اول، تعداد بازي تعداد بازي‐۵۱
  ۱(۳‐۴‐۱۰  ۲(۳‐۵‐۱۰  ۳(۳‐۶‐۱۰  ۴(۳‐۴‐۱۱  
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 ٤

  تعداد حداقل و حداكثر بازي در يك جدول دوحذفي كدام است؟‐۵۲
  ۱(۲۰‐۱۹  ۲(۱۹‐۱۸  ۳(۲۱‐۲۰  ۴(۱۷‐۱۶  

  هاي كدام جدول است؟ ز ويژگيهاي ضعيف ا  امكانات و تجهيزات فراوان و شانس اندك تيم،به دقت زيادنياز ‐۵۳
  اي  دوره)۴  تركيبي )۳  يك حذفي )۲  دو حذفي )۱  

  ها چگونه مسابقه را ادامه خواهند داد؟ ي دوم تيم اي با روش ضربدري در مرحله در جدول دوره‐۵۴
   با دوم گروه الف اول گروه ب و)۲     ف با اول گروه باول گروه ال)۱  
  اول گروه ب با دوم گروه ج)۴     الف با دوم گروه ج گروهاول )۳  

  شوند؟ كننده به چند گروه تقسيم مي هاي شركت در جدول المپيك كل تيم‐۵۵
   گروه ۱۰)۴   گروه ۸)۳   گروه ۷)۲   گروه ۵)۱  

  شود؟  دهند براي مشخص شدن تيم اول چند مسابقه برگزار مي اي حذفي نوع اول مسابقه مي  تيم در جدول دوره۳۱‐۵۶
  ۱(۵۰  ۲(۵۱  ۳(۵۲  ۴(۵۳  

   تيم است؟۱۰كدام مورد از مزاياي يك جدول دو حذفي با شركت ‐۵۷
  تر  ف زمان كمرص)۴  شانس و فرصت دوباره )۳  كنندگان  حذف سريع شركت)۲  تأكيد بر تعيين قهرماني )۱  

  ت؟دهند براي مشخص شدن مقام اول چند مسابقه الزم اساي ضربدري مسابقه   يك جدول دوره تيم در۱۲در صورتي كه ‐۵۸
  ۱(۳۰   ۲(۳۱   ۳(۳۲  ۴(۳۳  

  دهند تعداد كل مسابقه كدام است؟ بهاي زيگزاگ و ضربدري مسابقه  روشاي با   تيم در يك جدول دوره۱۶اگر ‐۵۹
  ۱(۴۱  ۲(۴۴  ۳(۴۶  ۴(۴۰  

  . تيم صعودكننده دارد. . . . . . است و . . . . . . هاي  جدول جام جهاني تركيبي از جدول‐۶۰
  ۱۶اي ـ  دوره)۲     ۳۲ـ اي و يك حذفي  دوره)۱  
  ۳۳فيزو ـ )۴  ۸هاي زيگزاگ و ضربدري ـ  اي با روش دوره)۳  
        هاي ورزشي آزمون

  ي ورزشي از نظر اعتبار در درجه نخست قرار دارد؟  هاي كدام رشته آزمون‐۶۱
  هندبال)۴  دو و ميداني )۳  واليبال)۲  ژيمناستيك )۱  

  شود؟  ن در هنگام اجراي آزمون در نظر گرفته ميكدام خطاها به عنوان مبناي پاياني يك آزمو‐۶۲
  گيري  منظم و اندازه)۴  نامه و اجراي آن  شيوه)۳  گيري و اجرا  وسايل اندازه)۲  اجرا و محيط )۱  

  هدف از آزمون شناي روي زمين كدام است؟‐۶۳
  ها و بازوها و شكم  قدرت عضالت دست)۲  اي  استقامت عضالني عضالت كمربند شانه)۱  
  اي  قدرت عضالني عضالت كمربند شانه)۴  تقامت عضالت ساعد و بازو و شكم اس)۳  

  نامند؟ قابليت تغيير سريع مسير حركت با كنترل و دقت را چه مي‐۶۴
  العمل سرعت عكس)۴  چابكي )۳  سرعت )۲  شتاب )۱  

  ؟شود نمي محسوب ايگليي آزمون فوتبال  زمون جزو مجموعهآكدام ‐۶۵
  ضربه پنالتي )۴  كاري با ديوار  پاس)۳  ر هوا كنترل توپ د)۲  دريبل )۱  

  هاي ديگر متفاوت است؟ گيري با ساير آزمون هدف كدام آزمون در اندازه‐۶۶
   متر سرعت با دورخيز۴۵دوي )۴  پرش سه گام )۳  پرش طول جفتي )۲  پرش عمودي )۱  

  . روند به كار مي. . . . . . . و . . . . . . . گيري  راي اندازهآزمون كشش از بارفيكس با حمل بار اضافه و كشش از بارفيكس پويا به ترتيب ب‐۶۷
  قدرت نسبي پويا ـ قدرت نسبي ايستا )۲   قدرت پويا ـاستقامت عضالني پويا )۱  
  قدرت نسبي ايستا ـ قدرت نسبي پويا )۴  قدرت پويا ـ استقامت عضالني پويا )۳  

  تري دارد؟ زمون اثر بيشآ ستاندارد يك ويژگي ا دن مدت اجراي آزمون بر كدامتر ش طوالني‐۶۸
  پايايي و عينيت )۴  پايايي و ثبات )۳  ثبات و عينيت )۲  ي عينيت و پاياي)۱  

  شود؟ كند چه اطالق مي گيري و نوع آزمون را تعيين مي هايي كه روش اندازه به اهداف و ضرورت‐۶۹
  اعتبار )۴  آزمون )۳  گيري  اندازه)۲  ارزشيابي )۱  

  شود؟ ي اطالعات چه ناميده ميروند گردآور‐۷۰
  اعتبار )۴  آزمون )۳  گيري  اندازه)۲  ارزشيابي )۱  
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        هاي نخستين ايمني و كمك

  باشد؟  هاي مصدوم از عالئم كدام آسيب مي رنگ پوست سبز متمايل به خاكستري و پوست بدن سرد و چسبناك و گشاد شدن مردمك چشم‐۷۱
  يخ زدگي )۴  سرمازدگي )۳  يد گرمازدگي شد)۲  بيهوشي در اثر حرارت )۱  

 درجه از سوختگي به دليل از بين رفتن اعصاب تقريباً درد وجود ندارد ولي حال عمومي فرد سوخته خوب نيست و احتمال بروز شـوك و                    كدامدر  ‐۷۲
  باشد؟ عفونت مي
  ي متوسط  درجه)۴   ۱ي  درجه)۳  ۲ي  درجه)۲  ۳ي  درجه)۱  

  ؟باشد نميكدام گزينه صحيح ‐۷۳
  .  بار تنفس مصنوعي دهان به دهان انجام دهيد۵ تا ۳و تنفس مصنوعي ابتدا ماساژ قلبي در )۱  
  . گيرد ي خنجري قرار مي قسمت برجستگي بين مچ و كف دست راست روي زائده)۲  
  . كند را لمس نمي  نآگيرد و  ها قرار مي گيرد كه انگشتان دست باالي دنده  به صورتي قرار مي در حين ماساژ قلبي دست)۳  
  . دهيم  مصنوعي ميفس، بار تن۲قلب به سرعت   بار ماساژ۱۵بعد از )۴  

زا در بدن  هاي سفيد و پيروزي عوامل بيماري ها در زخم، شكست سد دفاعي بدن يعني گلبول ها و ويروس كدام گزينه حاصل رشد و نمو ميكروب‐۷۴
  است؟

  دمل و كورك )۴  چرك )۳  عفونت )۲  بيماري )۱  
  باشد؟ هاي استخواني مي د دليل خونريزي در شكستگيكدام مور‐۷۵

  پاره شدن عروق مغز استخوان )۲  فرو رفتن شيء نوك تيز در استخوان )۱  
  خون مردگي شديد در استخوان)۴    ها  شدن غالف مويرگ پاره)۳  

  شود؟ كدام مفصل بيش از همه دچار در رفتگي مي‐۷۶
  ج آرن)۴  انگشتان و مچ پا )۳  مچ دست )۲  زانو)۱  

  تعداد تنفس طبيعي در كودكان چند بار در دقيقه است؟‐۷۷
   بار ۱۲۰ الي ۱۰۰)۴   بار ۴۰ الي ۲۴)۳   بار ۱۸ الي ۱۴)۲   بار ۱۴۰ الي ۱۳۰)۱  

هاي گردن و وارد آمدن صـدمه بـه    كدام نوع شوك به دليل وجود زخم مكنده هوا در سينه ـ فلج شدن عضالت تنفسي به دليل شكستگي مهره ‐۷۸
  آيد؟  ه وجود مينخاع ب

  عصبي )۴  تنفسي )۳  خونريزي )۲  قلبي )۱  
  گويند؟  اگر احتراق با حرارت و روشنايي و دود همراه باشد به آن چه مي‐۷۹

  احتراق )۴  اكسيداسيون )۳  اشتعال )۲  حريق )۱  
  باشد؟  فلج صورت و يك سمت بدن به كدام دليل مي‐۸۰

  ارد آمدن آسيب به نخاع شوكي و)۲  خونريزي به دنبال شكستگي ستون فقرات )۱  
  خونريزي مغزي )۴  وارد آمدن آسيب به نخاع شوكي در ناحيه گردن )۳  

        زبان تخصصي

81-Althletes usually barn up a lot of . . . . . . . 
 1)muscle  2)health  3)energy  4)essential 
82-After the Greeks built a new stadium, . . . . . . from some other countries joined the competitions. 
 1)running  2)an event  3)athletes  4)skiing  
83-There are two ways for . . . . . . team to score points.  
 1)an offensive  2)uiolate  3)winner  4)different 
84-Touching the ball with the hand is . . . . . .  
 1)offside  2)a major rule  3)an infraction  4)striking the opponent 
85-Track and field consists of four types of events: 
 1)Running, jumping, weight throwing and vaulting.  
 2)Butterfly, high jumping, hurdling, arrowing 
 3)Sprint, hurdling, running, weighs lifts. 
 4)Stroke, butterfly stroke, sidestroke. 
86-. . . . . . . It means "go over"  
 1)tight  2)penholder gripe  3)review  4)regular 
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87-The throwing or propelling of the ball toward the basket.  
 1)tie  2)points  3)make a basket  4)shot      
88-A weight lifter . . . . . .  
 1)lifts weights  2)weights lifts  3)leaves weights 4)leaves a lift 
89-to place at different points.  
 1)disqualify  2)distribute 3)passing zone  4)steeplechase 
90-"The introductory and lead up activities are similar" the word "similar" is the same as . . . . . . 
 1)likely  2)different 3)a like  4)some 


