تغوِ زؼالی
ًام ًٍام خاًَادگی ................................ :

سهاى خاعخگَیی  05:دقیقِ

ادارُ آهَسػ ٍ خزٍرػ اعساى اففْاى

ًام خذر ...................:

ادارُ آهَسػ ٍ خزٍرػ ؽْزعساى تزخَار

کالط ّ :ؾسن.........

دتیزعساى حاج حغیي ًَایی

ردیف

1

درط  :ػلَم زجزتی
طزاح عَال  :رحوسی
تارم

عَاالذ

1

جاّای خالی را تا کلواذ هٌاعة کاهل کٌیذ.
الف ) هَادی کِ خی اچ آًْا (............تیؾسز – کوسز ) اس  7هی تاؽذ  ،اعیذی ّغسٌذ.
ب ) در تذى هَجَداذ سًذُ  ،کازالیشگز ّای گًَاگًَی تِ ًام ٍ ................جَد دارًذ.
ج ) هزکش حظ ؽٌَایی در قغور  ( ...................گیجگاّی – خظ عزی )قؾز هخ قزار دارد.
د ) زٌظین عَخر ٍ عاس هَاد در علَل ّای تذى ٍ ،ظیفِ ی َّرهَى ّای غذُ ی  ..................اعر.

2

1

جوالذ فحیح را تا (ؿ) ٍ جوالذ غلط را تا (ؽ) هؾخـ کٌیذ.
)

الف ) زفاٍذ ایشٍزَج ّا در زؼذاد خزٍزَى هی تاؽذ ( .
ب ) ً iLواد ؽیویایی ػٌقز لیسین هی تاؽذ ) ( .

)

ج ) گیزًذُ ّای اعسَاًِ ای چؾن  ،عِ ًَع ّغسٌذ ( .

د ) هقذار حل ؽذى گاس اکغیضى در آب  ،تا افشایؼ دها  ،تیؾسز هی ؽَد ( .

3

)
1

خاعخ فحیح را تزای ّز هَرد اًسخاب کٌیذ .
*** چٌذ درفذ حجن َّا را گاس اکغیضى زؾکیل هی دّذ ؟
ب )  22درفذ

الف )  77درفذ

د )  75درفذ

ج)  22درفذ

***در فٌؼر تزای جذاعاسی چزتی اس ؽیز  ،اس کذام هَرد اعسفادُ هی ؽَد ؟
الف ) دعسگاُ دیالیش

ج ) دعسگاُ زقفیِ آب

ب ) دعسگاُ عاًسزیفیَص

د ) دعسگاُ زقطیز

***َّرهَى رؽذ اس کذام غذُ ی سیز ززؽح هی ؽَد ؟
الف ) ّیدَفیش

ب ) زیزٍئیذ

د ) خاًکزاط

ج ) خارازیزٍئیذ

***استیي ایشٍزَخْای ّیذرٍصى کذام یک ًاخایذار تَدُ ٍ خافیر خززَسایی دارد ؟
الف )

4

5

ج)

ب)

د ) الف ٍ ب فحیح اعر.
1

تزای ّز هحزک اس عسَى عور راعر  ،خاعخ اًؼکاعی فحیح را اس عسَى عور چح اًسخاب کٌیذ .

در هَرد

ٍرٍد گزد ٍ غثار تِ ریِ

عزفِ

ٍرٍد گزد ٍ غثار تِ چؾن

ػطغِ

ٍرٍد ًاگْاًی غذا تِ ًای

خلک سدى

ًشدیک ؽذى جغن تِ چؾن

ریشػ اؽک
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تِ عَاالذ سیز خاعخ دّیذ.

زؼذاد خزٍزَى....... ........:

زؼذاد الکسزٍى .........................:

زؼذاد ًَززٍى ....................:

ػذد ازوی .....................:

ػذد جزهی .........................:

ًام ػٌقز ...........:

6

ؽکل رٍتزٍ ًؾاى دٌّذُ ی هثلث آزؼ هی تاؽذ  ،در جاّای خالی کلواذ هٌاعة تٌَیغیذ

5

جاّای خالی را در ٍاکٌؼ ؽیویایی سیز کاهل کزدُ ٍ ٍاکٌؼ دٌّذُ ّا ٍ فزآٍردُ ّا را هؾخـ کٌیذ.
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..........

..........
..........

گزها ٍ ًَر  +...................... +کزتي دی اکغیذ

 + ...................ؽوغ ( ّیذرٍکزتي)

1

8
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کذام یک اس هذل ّای ازوی رٍتزٍ  ،یک یَى را ًؾاى هی دّذ؟ چزا ؟
هذل ازوی ؽوارُ ی ............
دلیل .............................................:

9

1

ًقؾِ ی هفَْهی سیز را کاهل کٌیذ
ثاتر ( هاًٌذ )............................:
دارای حزکر هحذٍد ( هاًٌذ )...................................:

اًَاع هفقل
هسحزک

حزکر در یک جْر خاؿ ( هاًٌذ )...................................:
حزکر در جْر ّای هخسلف ( هاًٌذ )...................................:

10

در جاّای خالی کلواذ هٌاعة تٌَیغیذ.

11

در هَرد هاّیچِ ی اعکلسی تِ عَاالذ سیز خاعخ دّیذ.
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ترشح ...........
ذخیره گلوکز به
صورت گلیکوژن

افزایش قند خون

قند خون طبیعی
شکسته شدن گلیکوژن و
تبدیل به گلوکز

کاهش قند خون
ترشح .............

ًَع ػول ...................:
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رًگ  ......................:هحل ( هثال) ........................:

12

چْار ًَع گیزًذُ کِ در خَعر تذى ٍجَد دارد را ًام تثزیذ

1

13

دٍ هَرد اس ففاذ ثاًَیِ جٌغی در هزداى را تٌَیغیذ.

1

14

دٍ ٍظیفِ ی اعکلر را در تذى اًغاى تٌَیغیذ.

15

ٍظیفِ ی تقل الٌخاع چیغر ؟ ( دٍ هَرد )

16

عَعداًغیَى را زؼزیف کزدُ ٍ دٍ هثال تزای آى تٌَیغیذ.
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