ثغوَ تؼبلی
آصهْى

اّسژاًظ ُبی ؼجی پیؼ ثیوبسعتبًی پبیَ
دّسٍ اّل (خشداد )88

ً.1خستیي ّ هِن تریي اّلْیت کار تکٌسیي چیست؟
ة :حفظ ایوٌی خْد
الف :حفظ خبى ّ عالهتی ثیوبس
ج :حفظ تدِیضات پضؽکی ّ صشفَ خْیی دس هصشف تدِیضات

دُ :یچکذام

 .2کذام یک از هْارد زیر صحیح هی تاضذ؟
الف :دس حیي ساًٌذگی ،خِت اهذاد سعبًی ً ،یبصی ثَ ثغتي کوشثٌذ ایوٌی ًیغت.
ة :دس صحٌَ ُبی ؽلْؽ ّ ثی ثجبت ثَ ُوشاٍ دیگش تکٌغیي ّاسد صحٌَ خٌبیت ؽْد  ،حتی اگش
پلیظ حعْس ًذاؽتَ ثبؽذ.
ج :ثشای حفظ ایوٌی ثیوبساى ّ یب افشاد حبظش هی تْاًیذ هغیش ػجْس ّ هشّس ّعبیل ًملیَ
سا تغییش دُیذ.
د :الف ّ ج
 .3در ارزیاتی اّلیَ چَ هْاردی را در ًظر خْاُیذ گرفت؟
الف :ؽٌبعبیی هؾکالت تِذیذ کٌٌذٍ حیبت ة :اًغذاد ساٍ ُْایی
دُ :وَ هْاسد
خًْشیضی ؽذیذ
 .4پٌج هرحلَ احساسی تَ ترتیة کذام است؟
الف:اًکبس ،ػصجبًیت ،ثب خْد کلٌدبس سفتي ،افغشدگی  ،پزیشػ
خْد کلٌدبس سفتي ،ػصجبًیت ،افغشدگی ،پزیشػ
ج :اًکبس ،افغشدگی  ،ػصجبًیت ،ثب خْد کلٌدبس سفتي  ،پزیشػ
ػصجبًیت ،پزیشػ  ،ثب خْد کلٌدبس سفتي ،افغشدگی
 .5کذام یک از
الف :اص اثشاص
خبًْادٍ اخبصٍ
ج :اص ثشلشاسی
خْدداسی کٌیذ.

ج:

ة :اًکبس ،ثب
د :اًکبس،

هْارد زیر در هْرد ترخْرد تا تیوار در حال هرگ ًادرست است؟
خوالت هٌفی ساخغ ثَ ّظؼیت ثیوبس اختٌبة کٌیذ .ة :ثَ اػعبء
دُیذ احغبعبت خْد سا ثشّص دٌُذ.
توبط چؾوی ثب ثیوبس خْدداسی کٌیذ .د :اص اؼویٌبى دادى کبرة

 .6در صْرت احتوال ّقْع قتل کذام یک از هْارد زیر صحیح هی تاضذ؟
ة :ثیوبس سا ثب هلحفَ
الف :ثیوبس سا تویض ًکشدٍ ّ خْى سا پبک ًٌوبییذ.
ثپْؽبًیذ.
ج :خِت حفظ ؽْاُذ اص ثبصدیذ ثذى ّی تْعػ خبًْادٍ خْدداسی کٌیذ .د :الف ّ ج
ً .7حٍْ اًتقال تیواری ُپاتیت  Bکذام است؟
ج :گبصگشفتي اًغبى
ة :خفت
الفک خْى
دُ :وَ هْاسد
 .8هِن تریي رّش  BSIچیست ؟
الف :اعتفبدٍ ًکشدى اص دعتکؼ
د :اعتفبدٍ اص گبى

ة :ؽغتي دعت ُب

ج :اعتفبدٍ اص هبعک

 .9ػالئن ّ ًطاًَ ُای اتتال تَ ُپاتیت  Bکذام است؟
ة :دسد ؽکن  ،عشدسد ،
الف :خغتگی ،تِْع ،افضایؼ اؽتِب
افضایؼ اؽتِب
د :تت ،عشدسد  ،افضایؼ
ج :صسد ؽذٍ سًگ پْعت  ،تت  ،کبُؼ اؽتِب
اؽتِب
 .10کذام یک از هْارد زیر جسء ػالئن اتتال تَ  AIDSهی تاضذ؟
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ة :تت هتٌبّة ثب

الف :تت هتٌبّة ثب دسخبت ثبال ،تؼشیك ؽجبًَ ،تٌگی ًفظ
دسخبت كن ،تؼشیك ؽجبًَ ،تٌگی ًفظ
د :تت دائوی ثب دسخبت کن،
ج :تت دائوی ثب دسخبت کن ،اعِبل هْلت ،ساػ
اعِبل هبًذگبس ،ساػ
 .11رػایت
الف :سػبیت
پضؽک تین ّ
ج :ثشلشاسی

کذام یک از هْارد زیر در ٌُگام اًجام ّظیفَ الساهی است؟
ة :ثشلشاسی استجبغ کبهل ثب
دعتْسالؼول ُبی کبسی
اخشای دعتْسات
استجبغ تلفٌی ،هْثبیل ّ ثیغین ثب پضؽک دس صْست ًیبص دُ :وَ هْاسد

 .12کذام یک از هْارد زیر ًادرست است؟
الف :دس صْستی کَ ثیوبس ثَ ػلت ظشثَ هغضی گیح اعت ّ لبدس ثَ تصوین گیشی ًوی ثبؽذ
لبًْى فشض سا ثش ایي هی گزاسد کَ ثیوبس سظبیت خْاُذ داد.
ة :سظبیت ثشای دسهبى صغیش ّ یب ػمت هبًذٍ رٌُی سا ثبیذ اص ّالذیي ّ یب لین لبًًْی
اخز ًوْد.
ج :دس صْست ّخْد خؽش خبًی ثشاي هصذّهْ دس غیبة ّالذیي ،دسهبى سا تبسعیذى ثَ
ثیوبسعتبى آغبص ًکٌیذ.
د :ة ّ ج
 .13جِت جلْگیری از ضکایات قاًًْی ّ اتِام تَ درهاى غلط قثل از ترک صحٌَ چَ تایذ
کرد؟
ً عؼی دس هدبة ًوْدى ثیوبس ّ لجْل دسهبى یب اًتمبل ثَ ثیوبسعتبى ًوبییذ.
الف :هدذدا
ة :هؽوئي ؽْیذ کَ ثیوبس لبدسعت کَ تصوین آگبٍ ّ هٌؽمی ثگیشد.
ج :دس صْست اهتٌبع هدذد اص ثیوبس ثخْاُیذ فشم هشثْغ ثَ اهتٌبع اص دسهبى سا اهعبء
کٌذ.
دُ :وَ هْاسد
 .14ػالئن فرضی هرگ کذام است؟
الف :ػذم ّخْد ًجط ،تٌفظ ّ صذای تٌفظ
جّ :اکٌؼ ظؼیف ثَ هحشک ُبی ؽذیذ

ةّ :اکٌؼ ظؼیف هشدهک ثَ ًْس

د :ة ّ ج

 .15د رچَ هْاقؼی تایذ صحٌَ تْسط پسضکی قاًًْی تررسی گردد؟
ة :عٌذسم هشگ ًبگِبًی ًْصاد

الف :هشگ ُبی ًبؽی اص تصبدفبت

جّ :خْد ًؾبًَ ُبیی اص عْختگی ّ ثشق گشفتگی

دُ :وَ هْاسد

 .16کذام یک ازهْارد زیر در ّرّد تَ صحٌَ ُای جٌایت ًادرست است؟
الف :فمػ ثَ اؽیبء الصم دعت ثضًیذ.
هدبص هی ثبؽذ.
ج :ؼٌبة یب کشاّات سا ًجشیذ.
اص گلْلَ ّ یب چبلْ سا ًجشیذ.

ة :اعتفبدٍ اص تلفي ُوشاٍ

د :عْساخِبی ایدبد ؽذٍ ًبؽی

 .17هْارد ّیژٍ گسارش کذام است؟
الف :ثذسفتبسی
دُ :وَ هْاسد

ة :خٌبیت

ج :آعیت ًبؽی اص هْاد هخذس

 .18کذام یک از هْارد زیر ًادرست است؟
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الفًّ :بکبّا خْى اکغیژى داس سا ثَ دُلیض ساعت ثشهی گشداًذ.
ة :ؽشیبى پْلوًْش خْى ثذّى اکغیژى سا ثَ سیَ ُب هی سعبًذ.
جّ :سیذ پْلوًْش خْى اکغیژى داس سا اص سیَ ثَ دُلیض چپ هی سعبًذ.
د :ؽشیبى پْلوًْش تٌِب ؽشیبًی اعت کَ خْى ثذّى اکغیژى سا حول هی کٌذ.
ّ .19ظیفَ پْست چیست؟
الف :حفبظت ثذى اص ثبکتشی ّ عبیش اسگبًیغن ُب
ثذى
ج :تٌظین آة ّ الکتشّلیت ُب

ة :تٌظین دسخَ حشاست

دُ :وَ هْاسد

 . 20کذام یک از هْارد ًادرست است؟
الف :دس صْست آعیت ّ ؽکغتگی ؽذیذ خودوَ  ،لغوت تحتبًی ّ خبًجی هغض دچبس لَ ؽذگی هی
ؽْد.
ة :خًْشیضی ّ تْسم ثبػث افضایؼ فؾبس داخل هغض ّ ػذم پبعخگْیی فشد هی ؽْد.
ج :الیَ خبسخی کشاًیْم ظخین ّلی الیَ داخلی آى ًبصک اعت.
د :اعتحکبم کشاًیْم ثبػث ایدبد حذاکثش لذست کؾؼ ّ دس ػیي حبل عجکی آى هی ؽْد.
 .21هحل قرارگیری ُر یک از احطاء در حفرٍ ضکوی کجا هی تاضذ؟
الف :کجذ ّ کیغَ صفشا دس سثغ فْلبًی چپ
ثضسگ دس سثغ تحتبًی ساعت

ة :آپبًذیظ ّ سّدٍ

ج :ؼحبل ّ کیغَ صفشا دس سثغ فْلبًی ساعت
ثضسگ پبی چپ دس سثغ تحتبًی چپ

د :آپبًذیظ ّ ؽشیبى ّ ّسیذ

ً .22قص ُر یک از اجساء خْى کذام است؟
الف: RBC :حول هْاد غزایی ثَ توبم ثبفت ُب ی ثذى
لختَ خْى ّ لؽغ خًْشیضی
ج : WBC :دفبع دس ثشاثش ػفًْت ُب

ة :پالکت ُب  :تؾکیل

د :ة ّ ج

 .23کذام هْرد صحیح است؟
الف :پشدٍ هٌٌژ ؽبهل دّ الیَ غؾبء هحبفظ ثشای هغض ّ ؼٌبة ًخبػی اعت .ة :هغض گلْکض
رخیشٍ هی کٌذ.
ج :خبسخی تشیي ثخؼ هغض هخ اعت.
هغض لشاس گشفتَ اعت.

د :هخچَ دس لغوت تحتبًی ّ هیبًی

.24کذاهیک از هْارد زیر تحت تاثیر سیستن اػصاب سوپاتیک ایجاد هی ضْد؟
ة :افضایؼ تشؽح ثضاق ج :گؾبد ؽذى ثشًّؼ ُب
الف :تٌگی هشدهک ُب
د :افضایؼ تشؽح اعیذ هؼذٍ
 .25هالًیي در کذام الیَ پْست ّاقغ ضذٍ است؟
الف :دس عؽح خبسخی اپیذسم ة :ػویك تشیي الیَ اپیذسم ج :دسم
د :صیش پْعتی
 .26کذام یک از هْارد زیر ًادرست است؟
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الف :دسیچَ هیتشال ثیي دُلیض ساعت ّ ثؽي ساعت لشاس داسد .ة:دسیچَ پْلوًْشی دس
اثتذای ؽشیبى سیْی دس ثؽي ساعت لشاس داسد.
ج :دسیچَ تشیکْعپیذ ثیي دُیلض ساعت ّ ثؽي ساعت لشاس داسد .د :دسیچَ آئْستی دس
اثتذای ؽشیبى آئْستی دس ثؽي چپ لشاس داسد.
 .27کذام گسیٌَ در هْرد جٌة احطایي صحیح ًوی تاضذ؟
الف :الیَ ًبصکی اص خٌظ ثبفت ُوجٌذ اعت.
پْؽبًذ.
ج :عؽح داخلی سیَ سا هی پْؽبًذ.
خٌت خذاسي داسد.

ة :عؽح خبسخی سیَ سا هی

د :لبثلیت استدبع کوتشي ًغجت ثَ

 .28کذام یک از هْارد زیر تحت تاثیر هستقین اػصاب پاراسوپاتیک ایجاد هی ضْد؟
الف :افضایؼ ظشثبى للت ة :افضایؼ تشؽح ػشق ج :گؾبد ؽذى ػشّق خًْی
گؾبد ؽذى ثشًّؾیْل ُب

د:

 .29کذام یک از هْارد زیر صحیح هی تاضذ؟
الف:دس ثیوبسی کَ دچبس ؽْک ؽذٍ اعت ّی سا ثَ پِلْ هی خْاثبًین.
ة :لیگبهبى ُب ػعالت سا ثَ اعتخْاى ُب پیًْذ هی دٌُذ .
ج :فمش ات گشدًی اص  C1تب  C7دس هؼشض ثیؾتشیي احتوبل آعیت ّ ظشثَ لشاس داسًذ.
د :هچ دعت اص  9اعتخْاى هچ تؾکیل ؽذٍ اعت.
 .30ػضالت غیر ارادی در کذام یک از قسوت ُای تذى یافت هی ضْد؟
ة :عیغتن ادساسی

الف :عیغتن تٌفغی
د:الف ّ ة

ج :ػعالت هشثْغ ثَ حشکبت کشٍ چؾن

.31تفاّت آًاتْهیکی تیي تسرگساالى ّ کْدکاى کَ تایذ هذ ًظر قرار گیرد کذام است؟
الف :دُبى ّ ثیٌی کْدکبى کْچکتش اعت.
ة:صثبى کْدکبى فعبی کوتشی اص حلك سا اؽغبل هی کٌذ.
ج :حشکبت ؽذیذ دیبفشاگن ًبؽی اص دیغتشط تٌفغی ثب ایدبد حشکبت ؽذیذ دیْاسٍ عیٌَ هؾخص
هی ؽْد.
د :الف ّ ة
 .32تؼذاد تٌفس کافی در دقیقَ چقذر است ؟
الف :ثبلغیي-20 :
دُ :وَ هْاسد

 12تٌفظ ة :کْدکبى

 15 – 30تٌفظ ج :ؽیشخْاساى

 25 – 50تٌفظ

 .33هطخصات تٌفس ًاکافی کذام است؟
الف :الگْی ًبهٌظن ،اًجغبغ ُوضهبى هتْاصى ّ ًبکبفی
تٌفغی ّ تؼذاد تٌفظ تؼذاد كوتش

ة :افضایؼ صذاُبی

ج :اًمجبض ػعالت دس ثبالی تشلٍْ ،ثیي دًذٍ ّ لفغَ عیٌَ د:الف ّ ة
 .34پریکارد چَ ّیژگی دارد؟
الف :هحبفظت اص للت

ة :خلْگیشی اص اصؽکبک ّ هبلؼ للت
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دُ :وَ هْاسد

ج :تغِیل حشکبت ؼجیؼی للت

 .35تفکر ّ حافظَ ارتثاطی تْسط کذام قسوت از هغس ادارٍ هی ضْد؟
الف :هخ
هغضی

ة :هخچَ

د :پل

ج :ثصل الٌخبع

 .36اجساء تطکیل دٌُذٍ ساقَ هغس کذام است؟
الف :هضاًغفبل

ة :پل هغضی

ج :ثصل الٌخبع

دُ :وَ هْاسد

 .37کذام یک از هْارد زیر ًادرست است؟
الف :غذٍ تیشّئیذ هتبثْلیغن ،سؽذ ّ ًوْ ،فؼبلیت عیغتن ػصجی سا تٌظین هی کٌذ.
ةُْ :سهْى تشؽح ؽذٍ اص غذد پبساتیشّئیذ ثشای هتبثْلیغن کلغین ّ فغفش دس اعتخْاى ُب
ظشّسی اعت.
ج :غذٍ ُیپْفیض دس لبػذٍ هغض لشاس داسد ّ ثش ظشثبى للت تبثیش هی گزاسد.
د :خضایش الًگشُبًظ دس لْصالوؼذٍ لشاس داؽتَ ّ ثشای هتبثْلیغن لٌذ اًغْلیي تشؽح هی
کٌذ.
ً .38قص کثذ در تذى چیست؟
الف :تْلیذ صفشا
ج

ة :فیلتش کشدى خْى

ج :تْلیذ پالعوب

د:الف ّ

 .39در هؼایٌَ تٌفسی فرد در چَ هْاقؼی صذای استریذّر ضٌیذٍ هی ضْد؟
ة :اًغذاد ًغجی ساٍ ُْایی فْلبًی

الف :ثبسیکی ًبیژک ُبی سیْی

جّ :خْد هبیغ دس ساٍ ُْایی فْلبًی

د :اًغذاد ًغجی ساٍ ُْایی تحتبًی

 .40کذام هْرد ًادرست هی تاضذ؟
الف :دس ثیوبساى کوتش اص یک عبل ثبیذ ًجط ثشاکیبل ثشسعی ؽْد.
ةً :جط کبسّتیذ دّ ؼشف دس یک صهبى هؼبیٌَ ًؾْد.
ج :دس کْدکبى صیش  8عبل ًجط ثشاکیبل ثبیذ ثشسعی ؽْد.
د :دس ثیوبساى هغي اص ّاسد کشدى فؾبس صیبدی ثَ ؽشیبى ُب خِت ثشسعي ًجط ثبیذ خْدداسی
ًوْد.
 .41تٌفس هطکل چَ ػالئوی دارد؟
الف :اعتفبدٍ اص ػعالت فشػی
صذاُبی غیش ػبدی دُ:وَ هْاسد

ة :حشکت ّاظح پشٍ ُبی ثیٌی

ج :تْلیذ

 .42کذام یک از هْارد زیر ًادرست هی تاضذ؟
الف :ؽشیبى دّسعبلیظ پذیظ دس لغوت ثبالیی پب دسعوت اًگؾت ؽغت لشاس داسد.
ة ؽشیبى فوْسال ثیي لغوت تحتبًی ؽکن ّ فْلبًی ساى لشاس داسد.
ج :ؽشیبى تیجیبل خلفی پؾت اعتخْاى لْصک داخلی لشاس داسد.
د :ة ّ ج
 .43سرػت ًثض در حال استراحت در سٌیي هختلف چگًَْ است؟
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الف :ثبلغیي  50 – 80 :ظشثَ دس دلیمَ

ةًْ :خْاًبى:

ج :ؽیشخْاساى  100 – 120ظشثَ دس دلیمَ
دس دلیمَ

 60 -90ظشثَ دس دلیمَ
 60 – 120ظشثَ

د :کْدک دس عي هذسعَ

ً .44ثْد ًثض ًطاى دٌُذٍ چیست؟
الف :ایغت للجی
ُوَ هْاسد

ج :اًغذاد ؽشیبى

ة :فؾبس خْى ثغیبس پبییي

د:

 .45اًسذاد ضریاى در یک ػضْ چَ ػالئوی را در ُواى ػضْ تَ ُوراٍ دارد؟
ج :ظؼف ػعْ

الف :ثی حغی ّ هْسهْس ة :عشدی ػعْ

دُ :وَ هْاسد

 .46کذام گسیٌَ در هْرد ریتن ّ چگًْگی ًثض ًادرست هی تاضذ؟
ةً :جط ًبهٌظن هؼوْالً ًؾبى دٌُذٍ

الفً :جط ظؼیف ،ظؼیف ّ آسام اعت.
ثیوبسی للجی اعت.

دً :جط هٌظن سیتن سّاًی داسد.

جً :جط خٌِذٍ ثَ ؽکل غیش ػبدی لْی اعت.

 .47چَ ًْع ًثضی ًطاًَ قاتل اػتواد ضْک است؟
الف :عشیغ ّ هٌظن
عشیغ ّ پش

ة :عشیغ ّ ًخی ؽکل

دً :جط

ج :آُغتَ

ً .48ثض آُستَ در چَ هْاردی هطاُذٍ هی ضْد؟
الف :آعیت هغضی ّ هؾکل للجی
ثبال ،آعیت هغضی

ة :فؾبس خْى

ج:هصشف خْاة آّس یب هبدٍ هخذس ّ هشاحل اّلیَ اص دعت دادى خْى
داسّ یب هْاد هخذس ،تشط

د :هصشف

 .49کذام یک از هْارد زیر در هْرد رًگ پْست ًادرست هی تاضذ؟
الف :سًگ پشیذگی ًؾبى دٌُذٍ آًوی ،ؽْک ّ حولَ للجی
اکغیژى ّ هغوْهیت
ج :سًگ لشهض  :هغوْهیت اخیش ثب هًْْ اکغیذ کشثي

ة :عیبًْص :خفگی ،کوجْد

دُ :وَ هْاسد صحیح اعت.

 .50در اّرژاًس ُای دیاتتی تغییرات پْستی چگًَْ است؟
الف :پْعت خؾک
عیبًْص

ج :پْعت هشؼْة

ة :پْعت گشم

د:

 . 51پْست هرطْب ّ خیس ّ ،یا خطکی غیر ػادی تَ ترتیة ًطاى دٌُذٍ چَ هطکلی است؟
ة :ؽْک ،صذهَ ًخبػی
الف :ؽْک ،تت
د :اّسژاًظ ُبی حشاستی ،حولَ للجی

ج :اّسژاًظ حشاستی ،تت

 .52کذام گسیٌَ در هْرد تغییر اًذازٍ هردهک ُا صحیح است؟
الف :تٌگی هشدهک  :ایغت للجی
هغضی

ة :هشدهک ُبی ًبثشاثش  :صذهبت
د :الف ّ ة

ج :گؾبدي هشدهک  :اختالل دعتگبٍ ػصجی هشکض
 .53در چَ هْاردی فطار ًثض تاریک هی ضْد؟
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الف :ؽْک
هْاسد

ة :تبهپًْبد للجی

دُ:وَ

ج :پٌْهْتْساکظ فؾبسًذٍ

 .54جِت اًتقال اجسام سٌگیي ّ یا تیواراى چَ ًکاتی تایذ هْرد تْجَ قرار گیرد؟
ة :دس حیي ثلٌذ کشدى

الفّ :صى خغن یب فشد سا ثبیذ دّس اص ثذى ًگبٍ داسیذ.
اخغبم ػعلَ ؽکن سا هٌجغػ ًوبییذ.

ج :لغوت ُبی هختلف ثذى ثبیذ دس اهتذاد ُن لشاس گیشًذ .د :استفبع خغن ّ یب ثیوبسسا
اص صهیي افضایؼ دُیذ.
 .55حذاقل فاصلَ تیي دّ دست اهذادگر در تلٌذ کردى اجسام تایذ چقذر تاضذ؟
الف 25 :عبًتی هتش
 50عبًتی هتش

ة:

 30عبًتی هتش

ج:

د:

 40عبًتی هتش

 .56تِتریي رّش ترای تلٌذ کردى اجسام ّ تَ حذاقل رساًذٍ آسیة تَ اهذادگر کذام است؟
الف :ثلٌذ کشدى چوجبتوَ ای
حول یک دعتی

ج :صٌذلی پلکبى

ة :لذستی

د:

 .57راُکارُای ایوٌی ترای کطیذى ّ ُل دادى کذام است؟
الف :ثبیغتي اص ُل دادى یب کؾیذى اخغبهی کَ ثبالتش اص عش لشاس داسد  ،اختٌبة کشد.
ة :ثبیغتي خغن سا ًضدیک ثذى ًگبٍ داؽت.
ج :خغن سا ثیي ًؾبًَ ُب ّ لگي گشفت.
دُ :وَ هْاسد
 .58هکاًیک هٌاسة تذى ترای دستیاتی تَ اجسام کذام است؟
الف :دس صْستی کَ خغن دس فبصلَ ثیؾتش اص  40 – 50عبًتی هتش اص ؽوب لشاس داسد ،ثشای
گشفتي آى تالػ ًکٌیذ.
ةٌُ :گبم دعتیبثی ثَ اخغبم ،پؾت خْد سا صبف ّ ثی حشکت ًگبٍ داسیذ.
جٌُ :گبم دعتیبثی ثَ اخغبم ًچشخیذ.
دُ :وَ هْاسد
 .59کذام یک از هْارد زیر در هْرد هذت زهاى ًرهال پرضذگی هْیرگ ًادرست است؟
الف :دس کْدکبى ّ ؽیشخْاساى  2ثبًیَ
ج :دس ثبلغیي هًْث  3ثبًیَ

 3ثبًیَ

ة :دس ثبلغیي هزکش

 4ثبًیَ

د :دس عبلوٌذاى

 .60در یک خاًن  32سالَ فطار خْى سیستْلیک ًرهال چقذر است؟
الف100 mmhg :

ة:

110 mmhg

ج:

120mmhg

د:

پبعخٌبهَ
اّسژاًظ ُبی ؼجی پیؼ ثیوبسعتبًی پبیَ (دّسٍ اّل)
فصْل 6ّ5ّ4ّ3ّ2ّ1

7

130 mmhg

د

ج

ة

الف



عْال

د

ج

42

الف



41


ة

عْال



43



23



44



24



45








49



29

52




53


54



56
57



58











8



9



10

31



11

32



12

33



13


35



39
40

14
15



16



17


38

59

8

5

30

37



4



36


60



34

55







3

7

28











2

6

48

51

1



27



عْال

26





الف



25

47

50





ة


22

46

ج

21





د



18
19



20

