
آزمون فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کنکور آزاد 1383

 1 کم1ترین1مقدار1انسولین1پالسما1در1چه1درصدی1از1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1مشاهده1می1شود؟.
د(1901تا001 % ج(1551تا1%651 ب(1351تا1%451 الف(51 1تا1%251

21 عامل1اصلی1که1نقش1چربی1را1به1عنوان1یک1ماده1اولیه1انرژی1زا1هنگام1فعالیت1تعیین1می1کند1کدام1یک1از1گزینه1های1ذیل1است؟.
ب(1فعال1شدن1آنزیم1های1بتااکسیداسیون1در1میتوکندری الف(1فعال1شدن1پیک1ثانویه1در1غشاء1تار1عضالنی1

د(1حضور1چربی1در1داخل1تار1عضالنی ج(1ذخیره1گلیکوژن1و1گلوکز1آزاد1در1محیط1تار1عضالنی1

31 به1چه1دلیلی1بازده1فعالیت1در1سرعت1های1بسیار1زیاد1کاهش1پیدا1می1کند؟.
ب(1مصرف1زیاد1کربوهیدرات1ها الف(1حفظ1اینرسی1و1اندازه1حرکت1

د(1تولید1الکتات1زیاد1در1تار1عضالنی ج(1افزایش1اصطکاک1عضالت1درگیر1

41 تمرینات1استقامتی1موجب1افزایش1کدام1یک1از1لیپوپروتئین1های1ذیل1می1شود؟.
ب(1لیپوپروتئین1با1چگالی1کم الف(1لیپوپروتئین1با1چگالی1زیاد1

د(1لیپوپروتئین1با1چگالی1بسیارکم ج(1لیپوپروتئین1تارهای1کند1انقباض1

51 در1فعالیت1های1بسیار1شدید1که1نسبت1تبادل1تنفسی1از»یک«1بیشتر1است1انیدرکربنیک1های1اضافی1از1چه1فرآیندی1تولید1می1شوند؟.
ب(1تجزیه1الکتات1در1عضالت1غیرفعال الف(1تجزیه1اسیدپیروویک1در1چرخه1کربس1
د(1ترکیب1الکتات1با1بیکربنات1سدیم ج(1تبدیل1چربی1ها1به1مواد1قندی1

61 فسفاژن1و1الکتیک1اسید1در1کدام1یک1از1فعالیت1های1بدنی1ذیل،1دستگاه1اصلی1تأمین1کننده1انرژی1است؟.
ب(1دوی1200متر،1دوی4001متر1وشنای001 1متر1آزاد الف(1پرتاب1وزنه،1دوی18001متر1و1فوتبال1

د(1ژیمناستیک،1کشتی1و1بوکس ج(1اسکی1صحرانوردی1و1راه1پیمایی1

 1 نیمه1عمر1بازسازی1فسفاژن1پس1از1یک1فعالیت1سرعتی1در1یک1فرد1ورزشکار1چند1ثانیه1است؟.
د(1زیر301 ج(1بین1401تا1501 ب(1بین1501تا1601 الف(1بیش1از1601

81 کدام1یک1از1آنزیم1های1ذیل1در1اثر1تمرین1های1استقامتی1بیش1تر1افزایش1پیدا1می1کند؟.
ب(1فسفوفروکتوکیناز1و1گلیکوژن1فسفوریالز الف(1الکتات1دی1هیدروژناز1و1سیترات1سنتتاز1
د(1مونواکتیوتیدکیناز1و1انیدرید1کربو1کسیالز ج(1سوکسینات1دی1هیدروژناز1وماالت1دی1هیدروژناز1

91 در1چه1شدتی1از1فعالیت1بدنی1حجم1ضربه1ای1به1حداکثر1خود1می1رسد؟.
الف(1فعالیتی1که1با301%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1انجام1می1شود.
ب(1فعالیتی1که1با501%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1انجام1می1شود.
ج(1فعالیتی1که1با51 %1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1انجام1می1شود.

د(1فعالیتی1که1با1حداکثراکسیژن1مصرفی1انجام1می1شود.

 01 تمرینات1ورزشی1که1در1آن1دستگاه1اسیدالکتیک1تأمین1کننده1اصلی1انرژی1است،1سبب1افزایش1کارآمدی1چرخه1کوری1می1شود.1این1.
چرخه1بین1چه1اندام1هایی1مشاهده1می1شود؟

د(1عضله1و1کلیه1ها ج(1عضله1و1دستگاه1تنفسی1 ب(1عضله1و1خون1 الف(1عضله1و1کبد1

  1 هنگام1پدال1زدن1روی1چرخ1کارسنج1ذخیره1گلیکوژن1کدامیک1از1عضالت1ذیل1سریع1تر1تخلیه1می1شود؟.
ب(1پهن1خارجی1چهار1سر1ران 1 الف(1پهن1میانی1چهار1سرران1

د(1دوقلوی1ساق1پا 1 ج(1همسترینگ1

 21 ورزشکاران1کدام1یک1از1رشته1های1ورزشی1ذیل1زودتر1به1آستانه1الکتات1می1رسند؟.
ب(1شناگران5001 متر الف(1دونده1های1نیمه1استقامت1
د(1بازیکنان1بسکتبال 1 ج(1وزنه1بردارها1



 31 حداکثر1حجم1ضربه1ای1در1قلب1کدام1یک1از1ورزشکاران1ذیل1بیش1تر1است؟.
ب(1بازیکنان1بسکتبال 1 الف(شناگران1استقامتی1

د(1اسکی1بازان1صحرانوردی 1 ج(1کشتی1گیران1

 41 در1یک1برنامه1تمرینی1فزاینده1کدام1یک1از1متغیرهای1ذیل1زودتر1به1حالت1یکنواخت1می1رسد؟.
ب(1حجم1ضربه1ای 1 الف(1برون1ده1قلبی1

د(1اختالف1اکسیژن1سرخرگی1–1سیاهرگی 1 ج(1ضربان1قلب1

 51 در1چه1مرحله1ای1یک1مولکول1ATP1به1سر1پل1عرضی1می1چسبد؟.
ب(1رسیدن1کلسیم1به1تروپونین الف(1رسیدن1ایمپالس1عصبی1به1توبول1های1عرضی1
د(1جدا1شدن1پل1عرضی1از1اکتین ج(فعال1شدن1آنزیم1ادنوزین1تری1فسفاتاز1

 61 تمرین1باکدام1یک1از1دستگاه1های1ذیل1برای1حرکت1دست1ها1در1شنای1کرال1سینه1و1قورباغه1مناسب1تر1است؟.
ب(1یونیورسال1جیم 1 الف(دستگاه1ایزوکینیتیک1

د(1پلی1دینامیک 1 ج(1چرخ1ارگومتر1دستی1

  1 تمرین1پرتهویه1ای1که1به1شناگران1سرعتی1داده1می1شود1سبب1کدام1یک1از1تغییرات1ذیل1خواهد1شد؟.
ب(1افزایش1انیدریدکربنیک1در1خون1سیاهرگی 1الف(1افزایش1اکسیژن1همراه1خون1و1هموگلوبین1

د(1اسیدی1تر1شدن1محیط1داخلی1بدن ج(1قلیایی1تر1شدن1محیط1داخلی1بدن1

 81 ورزشکاری1که1هنگام1تمرین1در1هر1دقیقه1دو1لیتر1اکسیژن1مصرف1می1کند1و1مدت1تمرین1او61 1دقیقه1به1طول1می1انجامد1اگر1بهره1.
تنفسی1او1یک1باشد1در1پایان1تمرین1چند1گرم1از1ذخایر1گلیکوژنی1او1گم1شده1است؟

د(0  ج(120 ب(140 الف(180

 91 اکسیژن1مصرفی1بیشینه1یک1گروه1از1مردان1تمرین1نکرده1در1کدام1یک1از1فعالیت1های1ذیل1که1تا1سرحد1خستگی1انجام1دهند1بیش1تر1است؟.
ب(1پدال1زدن1روی1چرخ1درحالی1که1به1پشت1خوابیده1اند. الف(1پدال1زدن1با1دست1روی1چرخ1ارگومتر1

د(1باال1رفتن1از1پله ج(1پدال1زدن1روی1چرخ1در1حالی1که1رو1چرخ1نشسته1اند.1

201 میزان1کدام1یک1از1فاکتورهای1ذیل1در1دونده1های1استقامتی1نسبت1به1افراد1غیر1ورزشکار1بیش1تر1است؟.
ب(1لیپوپروتئین1با1چگالی1زیاد الف(1لیپوپروتئین1با1چگالی1کم1

د(1تری1گلیسرید 1 ج(1کلسترول1تام1
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 1 فعالیت1بدنی1در1هوای1آلوده1سبب1بروز1چه1واکنشی1در1بدن1می1شود؟.
ب(1افزایش1ماکروفاژهای1حبابچه1ای الف(1افزایش1ماده1سرفکتنت1در1حبابچه1های1ریوی1

د(1تسریع1پیوند1اکسیژن1با1هموگلوبین 1 ج(1کاهش1حجم1هوای1جاری1

21 با1چه1روشی1می1توان1قدرت1بدنی1را1فوق1العاده1بروز1دارد؟.
الف(1افزایش1فراوانی1تکانش1های1عصبی1و1درگیری1واحدهای1حرکتی1در1هر1انقباض

ب(1افزایش1فزاینده1بارکار1و1کاهش1تدریجی1تکرارها
ج(1به1کار1بردن1روش1پلکانی1و1فراخوانی1تمام1عضالت1درگیر

د(1به1کارگیری1تمام1تارهای1تندانقباض1و1جلوگیری1از1فعالیت1اندام1های1گلژی

31 ادرار1با1ترکیبات1آهگی،1رنگ1تیره،1وزن1مخصوص1زیاد1و1همراه1با1آلبومین1در1چه1ورزشکاری1مشاهده1می1شود؟.
د(1مشت1زن1ها ج(1کشتی1گیران1 ب(1وزنه1برداران1 الف(1دونده1های1استقامتی1

41 مهم1ترین1اثر1شناخته1شده1GAMP1کدام1است؟.
ADP11وCP11از1طریق1ترکیبATP1ب(1ساخت الف(1ساخت1گلیکوژن1در1تارهای1عضالنی1

د(1تسریع1فرایند1گلیکونئوژنز1در1سلول1های1عضالنی ج(1تسهیل1اثر1تجزیه1کنندگی1گلوکاگون1و1اپی1نفرین1

51 به1چه1دلیلی1ورزشکاران1تمرین1کردن1نسبت1به1افراد1غیرورزشکار1دارای1نسبت1تهویه1ریوی1به1جذب1اکسیژن1کمتری1هستند؟.
الف(1افراد1تمرین1کرده1دارای1ظرفیت1کل1ریه1و1ظرفیت1حیاتی1بیشتری1هستند.
ب(1افراد1تمرین1کرده1اکسیژن1بیشتری1از1هوای1معین1تهویه1شده1جذب1می1کند.
ج(1افراد1تمرین1کرده1دارای1حجم1خون1و1تعداد1گلبول1های1قرمز1بیشتر1هستند.

د(1افراد1تمرین1کرده1دارای1برون1ده1قلبی1بیشتر1و1حجم1ضربه1ای1بیشتری1هستند.

61 مصرف1کدام1یک1از1مواد1ذیل1به1وسیله1قلب1در1زمان1فعالیت1نسبت1به1سایر1مواد1بیشتر1است؟.
د(1گلیسرول ج(1گلوکز1 ب(1چربی1 الف(1الکتات1

 1 نسبت1تارهای1عضالنی1به1واحدهای1حرکتی1در1کدام1یک1از1اندام1های1ذیل1بیشتر1است؟.
ب(1درشت1نی1قدامی1)جلوی1ساق1پا( الف(1بازویی1زنداعالیی1)باالی1زانو(1

د(1تاکننده1های1انگشتان1دست ج(1دوقلوی1میانی1)پشت1ساق1پا(1

81 تمرینات1فارتلک1در1درجه1اول1مورد1استفاده1کدام1یک1از1ورزشکاران1قرار1می1گیرد؟.
ب(1بازیکنان1رشته1های1توپی الف(1دوچرخه1سواران1سرعتی1

د(1دونده1های1استقامتی 1 ج(1شناگران1استقامتی1

91 دویدن1روی1نوارگردان01 % حداکثر1اکسیژن1مصرفی1و1به1مدت1یک1ساعت1سبب1کاهش1چند1درصد1ذخیره1گلیکوژنی1عضله1دوقلوی1.
پشت1ساق1پا1می1شود؟

د(001 %  ج(5-801 % 1 ب(%50-551 1 الف(%25-301 1

 01 ترشح1هورمون1های1آلدسترون1و1ADH1پس1از1فعالیت1های1بدنی1درازمدت1و1سنگین1موجب1کدام1یک1از1تغییرات1ذیل1می1شود؟.
ب(1بازجذب1پتاسیم1 1 الف(1بازجذب1سدیم1

د(1افزایش1هماتوکریت1خون 1 ج(1کاهش1اسمواللیته1خون1

  1 سختی1تمرینات1تناوبی1در1کدام1قسمت1از1برنامه1است؟.
ب(1نسبت1کار1به1استراحت 1 الف(1حجم1تمرین1

د(1حاصل1ضرب1مدت1در1سرعت1وهله1ها 1 ج(1استراحت1بین1تکرارها1



 21 تمرینات1استقامتی1مستمر1سبب1چه1تغییری1در1کار1قلب1می1شود؟.
1 الف(1کاهش1حجم1پایان1دیاستولی1زمان1استراحت1

ب(1افزایش1حجم1پایان1سیستولی1زمان1استراحت
ج(1مصرف1اکسیژن1بیشتر1بر1روی1تعداد1ضربان1معین1در1در1دقیقه

د(1افزایش1کسر1تزریقی1بطن1چپ1هنگام1استراحت

 31 به1چه1دلیل1نسبت1تبادل1تنفسی1کودکان1نسبت1به1بزرگساالن1هنگام1ورزش1کمتر1است؟.
الف(1کودکان1نسبت1به1بزرگساالن1دارای1ظرفیت1گلیکولیزی1بیش1تری1هستند.

ب(1کودکان1دارای1آنزیم1فسفوفروکتوز1بیش1تری1هستند.
ج(1عمل1تامپونی1الکتات1در1کودکان1کم1تر1از1بزرگساالن1است.

د(1آستانه1الکتات1کودکان1با1افراد1بالغی1که1دارای1همان1سطح1تمرینی1هستند1تفاوت1بسیار1دارد.

 41 فعالیتی1که1با501%1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1انجام1شود،1کدام1یک1از1متغیرهای1ذیل1در1زنان1بیش1تر1از1مردان1است..
د(1اکسیژن1مصرفی ج(1حجم1ضربه1ای1 ب(1برون1ده1قلبی1 الف(1ضربان1قلب1

 51 شروع1تجمع1الکتات1خونonset1of1blod1lactate1accumulation(1(1به1ترتیب1با1چه1مقدار1اکسیژن1مصرفی1و1تهویه1ریوی1.
برابر1است؟

الف(1یک1لیتر1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه1و01  1لیتر1تهویه1ریوی1در1دقیقه
ب(1دو1لیتر1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه1و301 1لیتر1تهویه1ریوی1در1دقیقه
ج(1سه1لیتر1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه1و01  1لیتر1تهویه1ریوی1در1دقیقه
د(1چهار1لیتر1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه1و301 1لیتر1تهویه1ریوی1در1دقیقه

 61 تمرینی1که"conversational exercise"1نامیده1می1شود1و1شدت1آن1برای1افزایش1توان1هوازی1مناسب1به1نظر1می1رسد1با1چند1.
درصد1از1حداکثر1ضربان1قلب1انجام1می1شود؟

د(%30 ج(1%501 ب(01 1% الف(1%901

  1 در1کدام1یک1از1رشته1های1ورزشی1بیش1ترین1مقدار1الکتات1را1در1پایان1فعالیت1در1خون1مشاهده1می1کنیم؟.
د(1شنای30001متر ج(1دوی5001 متر1 ب(1اسکی1صحرانوردی1 الف(1ماراتن1

 81 تمرینات1غیرهوازی1و1هوازی1به1ترتیب1سبب1افزایش1چه1آنزیم1هایی1در1سیتوپالسم1و1میتوکندری1تارهای1عضالنی1می1شود؟.
ب(1آلدوالز1و1انوالز الف(1الکتات1دی1هیدرژنار1و1فسفوریالز1

د(1فسفو1فروکتوکیناز1و1سوکسینات1د1هیدرژناز ج(1هگزوکیناز1و1پیروات1کیناز1

 91 در1یک1فعالیت1هوازی1که1با1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1انجام1می1شود،1درصد1افزایش1کدام1یک1از1متغیرهای1ذیل1بیش1تر1است؟.
د(1فشار1دیاستولی ج(1فشار1سیستولی1 ب(1حجم1ضربه1ای1 الف(1برون1ده1قلبی1

201 به1چه1دلیلی1نسبت1تبادل1تنفسی1از1یک1بیش1تر1می1شود؟.
الف(1مصرف1زیاد1کربوهیدرات1ذخیره1در1بدن1هنگام1فعالیت

ب(1مصرف1زیاد1اسیدهای1چرب1آزاد1هنگام1فعالیت
ج(1تشکیل1اجسام1کتونی1در1فعالیت1های1شدید
د(1تشکیل1الکتات1زیاد1در1فعالیت1های1شدید
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گزینه)ج(صحیح1است.1به1قسمت141مواردی1دیگر1در1فصل191مراجعه1شود..1 
گزینه)الف(صحیح1است..21
گزینه)الف(صحیح1است..31

گزینه)ج(صحیح1است..41

گزینه)ب(و)ج(صحیح1است.1در1این1سؤال1هم1گزینه1ب1و1هم1گزینه1ج1صحیح1است.1در1واقع1زیاد1شدن1حجم1خون1و1گلبول1های51.1
قرمز1باعث1افزایش1جذب1اکسیژن1از1هوای1معین1تهویه1شده1می1گردد.

گزینه)الف(صحیح1است.61.1
گزینه)ج(صحیح1است..1 
گزینه)د(صحیح1است..81

گزینه)ب(صحیح1است..91
گزینه)الف(صحیح1است..01 

گزینه1ها1وسؤال1نامفهوم1است؛1زیرا1در1تمرینات1تناوبی1سختی1کاررا1می1توان1با1حجم1تمرین،1نسبت1کار1به1استراحت1واستراحت1.1  
بین1تکرارها1تغییر1داد.

گزینه)د(صحیح1است..21 
گزینه)ج(صحیح1است..31 
در1این1سؤال1گزینه1های1الف1،1ب1و1د1در1زنان1بیش1تر1از1مردان1است1و1فقط1گزینه1ج1در1زنان1کم1تر1از1مردان1است.1بنابراین41.1 

سؤال1غلط1است.
می1افتد..51  اتفاق1 دقیقه1ای1 تهویه1 لیتر1 160 و1 مصرفی1 اکسیژن1 لیتر1 سه1 با1 خون1 الکتات1 تجمع1 شروع1 است.1 اشتباه1 گزینه1ها1
گزینه)ب(صحیح1است..61 
گزینه)ج(صحیح1است..1  

گزینه)د(صحیح1است..81 
گزینه)الف(صحیح1است..91 

گزینه)د(صحیح1است.1در1فعالیت1های1شدید،1عمل1تامپونی1در1برابر1اسیدالکتیک1تجمع1یافته،1CO21بیش1تری1تولید1می1کند.1این201.1
اسیدالکتیک1تولید1شده1از1مصرف1گلیکوژن1های1ذخیره1ای1به1صورت1غیرهوازی1ناشی1می1شود.

آزمون فیزیولوژی وتغذیه ورزشی کنکور آزاد 1385

 1 تمرینات1هوازی1مداوم1باعث1افزایش1کدام1یک1از1آنزیم1های1چرخة1کربس1می1شود1که1نقش1کلیدی1را1در1فرآیند1دارد؟.
ب(1الکتات1د1هیدروژناز الف(1سوکسینات1دی1هیدروژناز1
د(1ماالت1د1هیدروژناز 1 ج(1سیترات1سنتتاز1

21 در1یک1جلسه1فعالیت1بدنی1با801%1اکسیژن1بیشینه1تا1مرز1خستگی1چه1تغییری1در1همودینامیک1خون1به1وجود1می1آید؟.
ب(1حجم1پالسما1افزایش1پیدا1می1کند. الف(1هماتوکریت1خون1کاهش1پیدا1می1کند.1
د(1فیبرینوژن1خون1کاهش1پیدا1می1کند. ج(1PH1خون1افزایش1پیدا1می1کند.1

31 در1چه1فرایند1بیوشیمیایی1گلوکز1از1سایر1مواد1به1ویژه1هنگام1فعالیت1های1طاقت1فرسا1ساخته1می1شود؟.
د(1گلیکولیزسنتتاز ج(1گلیکونئوژنز1 ب(1گلیکولیز1 الف(1گلیکوژنولیز1

41 از1چه1روشی1می1توان1میزان1درصد1چربی1و1درصد1کربوهیدرات1مصرف1شده1در1یک1فعالیت1بدنی1را1محاسبه1و1برآورد1کرد؟.
ب(1اختالف1انیدرید1کربنیک1سرخرگی-1سیاهرگی الف(1اختالف1اکسیژن1سرخرگی1–سیاهرگی1

د(1نسبت1تبادل1تنفسی ج(1آستانه1الکتات1و1میزان1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1

51 در1هنگام1اجرای1یک1فعالیت1بدنی1فزاینده1از301%1تا801%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1آزاد1شدن1کدام1یک1از1هورمون1های1ذیل1بیش1تر1است؟.
د(1آندورفین ج(1آنتریوتنسین1 ب(1آلدوسترون1 الف(1رنین1

61 در1پایان1کدام1یک1از1فعالیت1های1ذیل1میزان1گلوکز1تخلیه1شده1عضالت1درگیر1بیش1تر1است؟.
ب(1فعالیت1با601%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه الف(1فعالیت1با301%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1
د(1فعالیت1با51 %1اکسیژن1مصرفی1بیشینه ج(1فعالیت1با901%1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1



 1 ورزشکاری1که1با1دو1لیتر1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه1به1مدت1201دقیقه1فعالیت1می1کند1به1طور1خالص1چند1کیلوکالری1برای1انجام1فعالیت1.
از1دست1می1دهد؟

د(12001کالری ج(501 کیلوکالری1 ب(251 1کیلوکالری1 الف(51  1کیلوکالری1

81 برای1آغاز1فرایند1در1هر1تار1عضله1اسکلتی1وقتی1کلسیم1از1شبکه1سارکوپالسمی1رها1می1شود،1به1کدام1یک1از1پروتئین1های1ذیل1می1پیوندد؟.
د(اکتومیوزین ج(1تروپونین1 ب(1میوزین1 الف(1تربومیوزین1

91 کدام1یک1از1عناصر1ذیل1برای1تأمین1انرژی1در1سر1پل1های1عرضی1وجود1دارد؟.
1NAD1)د 1ATP1)ج 11FFA)ب 111CP1)الف

 01 کشش1رفلکسی1در1کدام1یک1از1عناصر1ذیل1فراوان1تر1است؟.
ب(1عضالت1خم1کننده1اندام1ها الف(عضالت1باز1کننده1اندام1ها1

د(1عضالت1ایزوتونیکی 1 ج(1عضالت1سینرژیک1

  1 در1طول1فعالیت،1کدام1یک1از1هورمون1های1آدرنیال1در1تهیه1سوخت1)گلوکز1و1اسیدهای1چرب1آزاد(1درگیر1نیست؟.
د(1نوراپی1نفرین ج(1آدرنالین1 ب(1آلدوسترون1 الف(1کورتیزول1

 21 فعالیت1با1کدام1یک1از1شدت1های1زیر1در1دفع1سریع1تر1اسیدالکتیک1بعد1از1یک1فعالیت1سنگین1مؤثرتر1است؟.
ب(1251درصد1حداکثر1اکسیژن1مصرفی الف(1451درصد1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1
د(1351درصد1حداکثر1اکسیژن1مصرفی ج(1551درصد1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1

 31 در1مجموع1چه1مقدار1از1انرژی1درسیستم1هوازی1به1شکل1گرما1دفع1می1شود؟.
د(1301درصد ج(1501درصد1 ب(1401درصد1 الف(1601درصد1

 41 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1به1عنوان1پاسخ1فیزیولوژیکی1بدن1در1مقابل1سرما1صحیح1نیست؟.
د(1آزاد1شدن1تیروکسین ج(1آزاد1شدن1کاتکوالمین1 ب(1گشاد1شدن1عروق1 الف(1لرز1

 51 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1با1افزایش1VO2MAX1مغایر1است؟.
ب(1افزایش1پیش1بار الف(1کاهش1مقاومت1پیرامونی1

د(1افزایش1حجم1ضربه1ای ج(1کاهش1اختالف1اکسیژن1خون1سرخرگی-سیاهرگی1

 61 در1صورتی1که1تمرینات1قدرتی1و1استقامتی1هم1زمان1انجام1شود،1احتمال1رشد1کدام1یک1بیش1تر1است؟.
ب(1قدرتی 1 الف(1استقامتی1

د(1بستگی1به1ترتیب1انجام1دارد. 1 ج(1استقامتی1وقدرتی1مساوی1

  1 افراد1با1چه1نوع1از1تارهای1عضالنی،1بیش1تر1احتمال1مقاومت1در1برابر1انسولین1بیش1تری1خواهند1داشت؟.
II1د(1نوع  FOG1ج(1نوع ب(1تار1با1مویرگ1بیش1تر1  Iالف(1نوع

 81 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1در1مورد1سالمندان1فعال1صحیح1نیست؟.
ب(1در1خانم1ها1BMR1بزرگ1تر1است. 1 الف(1زمان1واکنش1سریع1تر1

د(1به1میزان1فعالیت1بستگی1دارد ج(1BMR1در1دوجنس1برابر1است1

 91 در1مقایسه1BMR1بین1خانم1ها1و1آقایان،1کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1صحیح1است؟.
ب(1در1خانم1ها1BMR1بزرگ1تر1است الف(1در1خانم1ها1BMR1کوچک1تر1است1
د(1به1میزان1فعالیت1بستگی1دارد ج(1BMR1در1دو1جنس1برابر1است1

201 در1طی1فعالیت1همراه1با1افزایش1شدت،1بسیج1تارهای1عضالنی1به1چه1شکلی1انجام1می1شود؟.
  I              IIa             IIb1)ب         SO       FTG        FOG1)الف

SO       FTG       FOG11)د   I1    IIa       IIb)ج
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گزینه1های1الف،1ج1و1د1آنزیم1های1درگیر1در1چرخه1کربس1هستند1و1در1اثرتمرینات1هوازی1افزایش1می1یابند.1گزینه1ب1آنزیم1درگیر1.1 
در1فرایند1ساخت1اسیدالکتیک1است1که1در1اثر1تمرینات1بی1هوازی1افزایش1می1یابد.1بنابراین،1سئوال1صحیح1نیست.

گزینه1)د(1صحیح1است..21
گزینه1)ج(1صحیح1است..31
گزینه1)د(1صحیح1است..41

گزینه1)د(1صحیح1است..51
گزینه1)ب(1صحیح1است..61

گزینه1)د(1صحیح1است.40111111111111111111111111111111111111111111111111=121×1.201 
401×14/831=1 93/21111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

گزینه1)ج(1صحیح1است..81
گزینه1)ج(1صحیح1است..91

گزینه1)الف(1صحیح1است..01 
گزینه1)ب(1صحیح1است..1  

سطح1آمادگی1ورزشکار1مهم1است.1بنابراین،1گزینه1های1)الف(1و1)ج(1می1توانند1صحیح1باشند..21 
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1فصل121مراجعه1شود..31 
گزینه1)ب(1صحیح1است..41 
گزینه1)الف(1صحیح1است..51 
گزینه1)الف(1صحیح1است..61 
گزینه1)د(1صحیح1است.1)؟؟؟؟(.1  
؟؟؟؟.81 
؟؟؟؟1این1دو1سؤال1)8 1و91 1(1استاندارد1نیستند.1برای1کسب1اطالعات1بیشتر1BMR1می1توان1به1پیوست151مراجعه1کرد..91 
گزینه1)ج(1صحیح1است..201

آزمون فیزیولوژی وتغذیه ورزشی کنکور آزاد 1386

 1 مقدار1اکسیژن1خون1سیاهرگی1در1عضالت1فعال1تا1چه1حدی1کاهش1پیدا1می1کند؟.
الف(1تقریبا1ًبه1صفر1نزدیک1می1شود

ب(1از01 1میلی1لیتر1در001 1میلی1لیتر1خون1پایین1تر1نمی1آید.
ج(1تقریبا1ًبه51 1تا1201میلی1لیتر1در1هر001 1میلی1لیتر1خون1می1رسد.

د(1به1501میلی1لیتر1در1هر001 1میلی1لیتر1خون1می1رسد.

21 کدام1یک1از1تارهای1عضله1تمرین1کرده1به1دلیل1بی1تحرکی1زودتر1از1سایر1تارها1اتروفی1می1شود؟.
1FTa1د(1تارهای ج(1تارهای1بینابینی1 ب(1تارهای1کند1انقباض1 الف(1تارهای1تند1انقباض1

31 هنگامی1که1فشار1سهمی1اکسیژن1در1خون1کاهش1پیدا1می1کند1چه1ماده1ای1در1خون1ظاهر1می1شود؟.
د(1اریتروپوئیتین ج(1اریتروسیت1 ب(1کورتیکوتروپین1 الف(1پروستاگالندین1

41 اولین1مولکول1انیدریدکربنیک1در1فرایند1تجزیه1گلوکز1در1چه1مرحله1ای1تولید1می1شود؟.
ب(1تبدیل1اسیدسیتریک1به1اکسالوسوکسینات الف(1تبدیل1اسیدپیرویک1به1اسیدالکتیک1

د(1تبدیل1ماالت1به1اکسالواستات ج(تبدیل1اسیدپیرویک1به1استیل1کوآ1

51 کلسیمی1که1از1شبکه1سارکوپالسم1آزاد1می1شود1به1کدام1یک1از1قسمت1های1ذیل1می1پیوندد؟.
د(1میتوکندری ج(1اکتین1 ب(1تروپونین1 الف(تروپومیوزین1

61 اسیدچرب1آزاد1از1تری1گلیسرید1داخل1سلول1چربی1جدا1می1شود1به1وسیله1چه1ماده1ای1برای1استفاده1تارهای1عضالنی1حمل1می1شود؟.
د(میتوکندری ج(1اکتین1 ب(1لیپوپروتئین1 الف(1آلبومین1

 1 میزان1تغییر1جریان1خون1به1کدام1یک1از1اندام1های1ذیل1هنگام1اجرای1فعالیت1بدنی1سنگین1نسبت1به1زمان1استراحت1کم1تر1است؟.
د(1قلب ج(1کبد1 ب(1مغز1 الف(1کلیه1ها1



81 تمرینات1هوازی1چه1تأثیری1در1پتانسیل1تامپونی1عضله1دارد؟.
ب(1پتانسیل1تامپونی1را1کاهش1می1دهد الف(1پتانسیل1تامپونی1را1افزایش1می1دهد1

د(1هیچ1اثری1ندارد ج(1اثر1آن1مشابه1تمرینات1بی1هوازی1است1

91 سطوح1پالسمایی1اپی1نفرین1و1نوراپی1نفرین1به1ترتیب1با1چه1درصدی1از1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1افزایش1می1یابد؟.
د(1581و1601درصد ج(1251و1301درصد1 ب(1601و1501درصد1 الف(1501و1601درصد1

 01 در1PH1برابر1با1،6/51اثرH1+1تجزیه1ماده1ای1در1عضله1را1متوقف1می1کند؟.
1ATP1)د ج(1کراتین1فسفات1 ب(1اسید1چرب1آزاد1 الف(1گلیکوژن1

  1 حداکثر1اکسیژن1مصرفی1پس1از1چند1هفته1با1وجود1ادامه1تمرینات1شدید1ثابت1باقی1می1ماند؟.
د(1201تا1251هفته ج(181تا21 1هفته1 ب(41 1تا81 1هفته1 الف(141تا161هفته1

 21 ازتمرینات1پالیومتریک1به1منظور1پر1کردن1شکاف1بین1چه1نوع1تمریناتی1استفاده1می1شود؟.
د(1سرعتی1و1انفجاری ج(1سرعتی1و1قدرتی1 ب(1قدرتی1و1توانی1 الف(1مقاومتی1وتوانی1

 31 تمرینات1فارتلک1در1درجه1اول1توسط1کدام1یک1از1دوندگان1مورد1استفاده1قرار1می1گیرد؟.
د(1دوندگان1سه1گانه ج(1دوندگان1با1مانع1 ب(1دوندگان1استقامتی1 الف(1دوندگان1سرعتی1

 41 حداکثر1اکسیژن1مصرفی1کوهنوردهایی1که1در1سطح1دریا1دارای1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1501میلی1لیتر1برای1هر1کیلوگرم1از1وزن1بدن1در1.
دقیقه1هستند،1در1قله1کوه1اورست1چند1میلی1لیتر1برای1هر1کیلوگرم1از1وزن1بدن1در1دقیقه1است؟

د(1351میلی1لیتر ج(1201میلی1لیتر1 ب(01 1میلی1لیتر1 الف(151میلی1لیتر1

 51 اولین1نشانه1سندرم1بیش1تمرینی1به1چه1صورت1بارز1می1شود؟.
ب(1افزایش1ضربان1قلب1هنگام1استراحت 1 الف(1کاهش1اشتها1

د(1اختالل1در1خواب ج(1کاهش1در1عملکرد1جسمانی1

 61 در1طی1شش1هفته1بی1تمرینی1کدام1یک1از1متغیرهای1ذیل1درصد1کاهش1کم1تر1دارند؟.
ب(1حداکثر1اکسیژن1مصرفی 1 الف(1الکتات1د1هیدروژناز1

د(1سیتوکروم1اکسیداز 1 ج(1سوکسینات1د1هیدروژناز1

  1 تمرین1و1فعالیت1شدید1سبب1کاهش1کدام1یک1از1موارد1ذیل1می1شود؟.
د(21-13دی1فسفوگلیسرات ج(1هماتوکریت1 ب(بیکربنات1 الف(1حالت1اسیدی1

 81 باالرفتن1میزان1بی1کربنات1خون1سبب1کدامیک1از1تغییرات1ذیل1می1شود؟.
ب(1افزایش1افت1PH1سلولی الف(1کاهش1افت1PH1سلولی1

د(1افزایش1یون1هیدروژن1در1خون 1 ج(1پایین1رفتن1PH1خون1

 91 چه1تغییراتی1در1اثر1تمرین1در1هوای1گرم1به1وجود1می1آید1و1موجب1سازگاری1ورزشکارمی1شود؟.
ب(1افزایش1جریان1خون11پوستی الف(1افزایش1دفع1کلرایدسدیم1در1عرق1

د(1افزایش1هماتوکریت 1 ج(افزایش1حجم1پالسما1

201 تغییر1در1سرعت1افزایش1تهویه1ریوی1هنگام1اجرای1تمرین1فزاینده1در1دونده1های1تمرین1کرده1با1چه1درصدی1از1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1.
به1وجود1می1آید؟

ب(01 1تا51 1درصد 1 الف(1801تا1851درصد1
د(1401تا1451درصد 1 ج(1501تا1551درصد1
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گزینه1)الف(1صحیح1است..1 
گزینه1)ب(1صحیح1است..21
گزینه1)د(1صحیح1است..31
گزینه1)ج(1صحیح1است..41
گزینه1)ب(1صحیح1است..51
گزینه1)الف(1صحیح1است..61
گزینه1)الف(1صحیح1است..1 
گزینه1)د(1صحیح1است..81
گزینه1)الف(1صحیح1است..91

گزینه1)الف(1صحیح1است..01 
گزینه1)ج(1صحیح1است..1  
گزینه1)ج(1صحیح1است..21 
گزینه1)ب(1صحیح1است..31 
گزینه1)الف(1صحیح1است..41 
گزینه1)ج(1صحیح1است..51 
گزینه1)الف(1صحیح1است..61 
گزینه1)ب(1صحیح1است..1  

گزینه1)الف(1صحیح1است.1از1کاهش1بیش1تر1PHجلوگیری1می1کند.1چون1بی1کربنات1نقش1بافری1دارد..81 
گزینه1)ج(1صحیح1است..91 
گزینه1)الف(1صحیح1است..201
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 1 3-2-1در1فسفوگلیسرات1در1چه1سلولی1ساخته1می1شود؟.
د(1سلول1کبدی ج(1سلول1سفید1خون1 ب(1سلول1عصبی1 الف(1سلول1قرمز1خون1

21 چه1عاملی1تعیین1کننده1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1است؟.
ب(1حجم1ضربه1ای1بیشینه 1 الف(1ضربان1قلب1

د(1حجم1خون ج(1اختالف1اکسیژن1سرخرگی1–1سیاهرگی1

31 برای1برآورد1درصد1کربوهیدرات1ها1و1چربی1های1مصرفی1هنگام1اجرای1فعالیت1های1بدنی1درازمدت1چه1روشی1به1کار1می1رود؟.
ب(1اندازه1گیری1الکتات1خون الف(1محاسبه1میزان1اکسیژن1مصرفی1

د(1محاسبه1نسبت1تبادل1تنفسی ج(1محاسبه1مقدار1کیلوکالری1مصرفی1

41 با1افزایش1اکسیژن1مصرفی1هنگام1فعالیت1بدنی1درازمدت1چه1هورمونی1کاهش1پیدا1می1کند؟.
د(1کورتیزول ج(1انسولین1 ب(1گلوکاگن1 الف(1رشد1

51 انتقال1یون1های1هیدروژن1به1سیستم1انتقال1الکترونی1به1وسیله1NAD1و1FAD1به1ترتیب1موجب1تولید1چند1مولکول1ATP1می1شود؟.
د(131و141مولکول ج(141و131مولکول1 ب(131و121مولکول1 الف(121و131مولکول1

61 فعالیت1الکترومیوگرام1در1کدام1تارهای1عضالنی1هنگام1فعالیت1با1شدت1نزدیک1به1حداکثر1بیش1تر1کاهش1پیدا1می1کند؟.
ب(1تارهای1اکسیداتیو1کند1انقباض الف(1تارهای1گلیکولیتیک1تند1انقباض1خسته1شونده1

د(1تارهای1گلیکولیتیک1نوع21 ج(1تارهای1اکسیداتیو1تند1انقباض1

 1 حداکثر1فشار1خون1سیستولی1یک1وزنه1بردار1سنگین1وزن1جهان1هنگامی1که1حداکثر1وزنه1را1به1باالی1سر1می1برد1به1چند1میلی1لیتر1جیوه1می1رسد؟.
ب(1دویست1و1چهل1میلی1لیتر الف(1دویست1و1هشتاد1میلی1لیتر1
د(1دویست1میلی1لیتر1جیوه 1 ج(1چهارصد1میلی1لیتر1

81 در1نموگرام1آستراند1برای1برآورد1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1از1چه1آزمون1هایی1استفاده1می1شود؟.
ب(1چرخ1ارگومتر1و1پله 1 الف(1نوارگردان1و1پله1

د(1آزمون1کوپر1و1دو1کیلومتر1راهپیمایی 1 ج(1چرخ1ارگومتر1ونوار1گردان1

91 ورزشکاری1که1روی1چرخ1ارگومتر1با1فشار1کار13001وات1رکاب1می1زند1پس1از1حدود1201دقیقه1که1به1واماندگی1نزدیک1می1شود1در1این1حالت1.
قلب1او1به1ترتیب1از1چه1منابع1انرژی1استفاده1می1کند؟



ب(1اسیدهای1چرب،1الکتات1و1گلوکز الف(1گلوکز،1الکتات1و1اسیدهای1چرب1
د(1الکتات،1اسیدهای1چرب1و1گلوکز 1 ج(1فسفاژن،1الکتات1و1گلوکز1

 01 کاهش1فرایند1متابولیکی1در1سلول1های1سرخ1خونی1پیر1به1چه1دلیلی1است؟.
ب(1کاهش1فرایند1متابولیکی1در1میتوکندری الف(1کاهش1فرایند1گلیکولیز1و21-13دی1فسفوگلیسرات1

1ADP11بهATP1د(1افزایش1نسبت ج(1افزایش21-13دی1فسفوگلیسرات1

  1 برای1اندازه1گیری1تغییرات1گلیکوژن1ذخیره1عضالت1یک1دوچرخه1سوار1اصوال1از1چه1عضله1ای1نمونه1برداری1می1شود؟.
ب(1عضله1دو1قلوی1ساق1پا الف(1عضله1راست1چهار1سرران1

د(1عضله1همسترینگ ج(1عضله1پهن1خارجی1چهار1سرران1

 21 حداکثر1مقدار1پروتئینی1که1در1ادرار1یک1ورزشکار1استقامتی1مشاهده1می1شود1چند1میلی1گرم1در1هر1صد1میلی1لیتر1ادرار1است؟.
د(1سی1تا1سی1و1پنج1میلی1گرم ج(1پنج1تا1هشت1میلی1گرم1 ب(1ده1تا1پانزده1میلی1گرم1 الف(1سه1تا1پنج1میلی1گرم1

 31 تمرین1با1چه1درصدی1از1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1بیش1ترین1بهبود1در1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1می1شود؟.
د(001 1تا201 1درصد ج(1301تا1401درصد1 ب(150تا1601درصد1 الف(1801تا1901درصد1

 41 با1افزایش1به1کارگیری1نیرو،1فراخوانی1تارهای1عضالنی1به1چه1ترتیب1است؟.
FTb,FTb,ST1)د  ST,FTa,FTb1)ج 1ST,FTb,FTa1)ب  FTa,FTb.ST1)الف

 51 آستانه1الکتات1ورزشکاران1استقامتی1در1چه1درصدی1از1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1آنان1به1دست1می1آید؟.
د(1301درصد ج(01 1تا1801درصد1 ب(1401تا1451درصد1 الف(1501تا1601درصد1
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گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1صفحه81 91،2 12پارگراف1آخر1رجوع1شود..1 
گزینه1)ب(1صحیح1است..21
گزینه1)د(1صحیح1است.1به1صفحه881 1رجوع1شود..31
گزینه1)ج(1صحیح1است.1به1صفحه1 130رجوع1شود..41
گزینه1)ب(1صحیح1است.1به1تست1 1فصل1دوم1و1صفحه1481کتاب1رجوع1شود..51
گزینه1)ج(1صحیح1است.1در1سئوال1به1"1شدت1نزدیک1به1حداکثر"1توجه1شود.1به1صفحه1 8 1رجوع1شود..61
گزینه1)ج(1صحیح1است..1 
گزینه1)ب(1صحیح1است..81
گزینه1)د(1صحیح1است.1در1زمان1تمرینات1سنگین1سوخت1غالب1قلب1اسیدالکتیک1است؛1اما،1در1زمان1تمرینات1زیر1بیشینه1سوخت91.1

غالب1قلب1اسیدهای1چرب1است.
گزینه1)الف(1صحیح1است..01 
گزینه1)ج(1صحیح1است..1  
؟؟؟.21 
گزینه1)الف(1صحیح1است..31 
گزینه1)د(1صحیح1است.1به1شکل1صفحه441 1فصل1پنجم1و1سئوال181کنکور1سراسری1841رجوع1شود..41 
گزینه1)ج(1صحیح1است.1آستانه1الکتات1برای1افراد1تمرین1نکرده1در1551تا1601درصد1VO2MAX1و1برای1افراد1تمرین1کرده1در51.11 

0 1تا1801درصد1VO2MAX1)برخی1نیز1اعتقاد1دارند1باالتر1از1801درصد(1رخ1می1دهد.1عالوه1براین،1این1آستانه1الکتات1برای1افراد1
غیرورزشکار،1در1اکسیژن1مصرفی12/51–131لیتر1در1دقیقه1و1تهویه01 -180لیتر1در1دقیقه1رخ1می1دهد.
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 1 هنگام1فعالیت1ورزشی1فزاینده1به1ازای1افزایش1هر1لیتر1اکسیژن1مصرفی1بروند1قلبی1باید1چند1لیتر1افزایش1پیدا1کند؟.
د(1هشت1لیتر ج(1دولیتر1 ب(1شش1لیتر1 الف(1چهارلیتر1

21 بیشترین1تفاوت1افراد1عادی1در1اکسیژن1مصرفی1بیشینه1مربوط1به1چه1عاملی1است؟.
ب(1تفاوت1در1ضربان1قلب1استراحت الف(1تفاوت1در1حجم1ضرب1های1بیشینه1

د(1تفاوت1در1نوع1تارهای1عضالنی ج(1تفاوت1در1شاخص1جرم1بدن1

31 هنگام1فعالیت1چه1عاملی1تعیین1کننده1افزایش1دمای1مرکزی1بدن1است؟.
ب(1فعالیت1هیپوتاالموس1 1 الف(1دمای1محیط1

د(1میزان1جریان1خون1پوست 1 ج(1شدت1رطوبت1نسبی1محیط1

41 معروف1ترین1تامپون1های1داخل1سلولی1برای1دفاع1در1مقابل1تغییر1PH1هنگام1ورزش1کدامند؟.
ب(1بی1کربنات1سدیم1و1اسید1کربنیک 11DNA1الف(1اسید1نوکلئیک1و

د(1پروتئین1ها1و1فسفات1ها ج(1اسید1پیرووییک1و1آلدئیدها1

51 در1چه1شرایطی1تبادل1گازی1بین1خون1و1ریه1مؤثرتر1است؟.
ب(1وقتی1نسبت1تهویه1به1پرفوزیون1از1یک1کمتر1باشد الف(1وقتی1نسبت1تهویه1به1پرفوزیون1از1یک1بیشتر1باشد1
د(1وقتی1نسبت1تهویه1به1پرفوزیون1برابر1با1یک1باشد ج(1وقتی1سرعت1تهویه1ریوی1از1جریان1خون1بیشتر1باشد1

61 هنگام1صعود1به1ارتفاع121-13دی1فسفوگلیسرات1محصول1فرعی1گلیکولیز1سلول1های1قرمز1است.1این1محصول1در1منحنی1تجزیه1اکسی1.
هموگلوبین1چه1تغییری1ایجاد1می1کند؟

ب(1آن1را1به1سمت1چپ1متمایل1می1سازد الف(1آن1را1به1سمت1راست1متمایل1می1سازد1
د(1تغییری1در1منحنی1تجزیه1اکسی1هموگلوبین1ایجاد1نمی1کند ج(1سرعت1آن1را1افزایش1می1دهد1

 1 دوک1های1عضالنی1که1در1انقباض1رفلکس1عضله1نقش1دارند1در1کدام1یک1از1عضالت1فراوان1ترند؟.
ب(1عضالت1بازکننده1اندام1ها 1 1الف(1عضالت1تند1انقباض1
د(1عضالت1خم1کننده1اندام1ها 1 ج(1عضالت1سینرژیک1

81 برای1یک1کار1سبک1تا1متوسط،1سرعت1مطلوب1رکاب1زدن1روی1چرخ1کارسنج1چند1دور1در1دقیقه1باید1باشد؟.
ب(1بیست1تا1پنجاه1دور1در1دقیقه الف(1شصت1تا1هفتاد1دور1در1دقیقه1

د(1سی1و1پنج1تا1چهل1دور1در1دقیقه ج(1چهل1تا1شصت1دور1دردقیقه1

91 هنگام1فعالیت1ورزشی1درازمدت1چه1فرایندی1تراکم1گلوکز1پالسما1را1پایدار1می1سازد؟.
ب(1کاهش1فرایند1تشکیل1آدنوزین1دی1فسفات الف(1تبدیل1اسیدهای1چرب1آزاد1به1گلوکز1در1کبد1

د(1پاالیش1سریع1الکتات1در1خون ج(1ساخته1شدن1گلوکز1از1اسیدهای1آمینه1و1گلیسرول1

 01 فعالیت1ورزشی1که1از601%1حداکثر1اکسیژن1مصرفی1بیشتر1شود1هورمون1های1اپی1نفرین1و1نوراپی1نفرین1در1پالسما1افزایش1پیدا1می1.
کنند.1افزایش1اپی1نفرین1پالسما1محرک1قوی1برای1تشکیل1چه1فرایندی1است؟

ب(1تشکیل1چرخه1تری1کربوکسیلیک1اسید الف(1تشکیل1چرخه1آدنوزین1مونوفسفات1
د(1تشکیل1چرخه1اسید1سیتریک 1 ج(1تشکیل1چرخه1کوری1

  1 هنگام1اجرای1فعالیت1های1ورزشی1شدید1چه1عواملی1مانع1انتقال1اسیدهای1چرب1آزاد1از1داخل1سلول1های1چربی1به1خون1می1شوند؟.
الف(1تراکم1زیاد1الکتات1و1کاهش1ذخایر1گلیکوژن

ب(1افزایش1اسید1پیروویک1در1خون1وکاهش1اکسیژن1مصرفی
ج(1نوراپی1نفرین1وتراکم1زیاد1الکتات

د(1انسولین1و1تراکم1زیاد1الکتات



 21 در1چه1نوع1فعالیتی1اکسیژن1مصرفی1در1یک1حساسیت1پایدار1و1یکنواخت1باقی1نمی1ماند؟.
ب(1فعالیت1ورزشی1درازمدت1دریک1محیط1گرم1و1مرطوب الف(1فعالیت1ورزشی1درازمدت1برروی1نوار1گردان1

د(1فعالیت1ورزشی1درازمدت1در1سطح1دریا ج(1فعالیت1ورزشی1درازمدت1برروی1چرخ1کارسنج1

 31 در1چه1نوع1فعالیتی1که1با1حداکثر1توان1و1تامرز1خستگی1ادامه1پیداکند1هردوسیستم1هوازی1و1بی1هوازی1تقریبا1ًبه1نسبت1مساوی1در1.
تامین1انرژی1دخالت1دارند؟

ب(1فعالیتی1که1به1مدت1سه1دقیقه1ادامه1یابد الف(1فعالیتی1که1به1مدت1یک1دقیقه1ادامه1یابد1
د(1فعالیتی1که1به1مدت1چهار1دقیقه1ادامه1یابد ج(1فعالیتی1که1به1مدت1پنج1دقیقه1ادامه1یابد1

 41 بهترین1روش1برای1به1حداقل1رساندن1خطر1بیش1تمرینی1کدام1است؟.
ب(1انجام1تمرینات1تناوبی 1 الف(1انجام1تمرینات1گردشی1
د(1انجام1تمرینات1فارتلک 1 ج(1انجام1تمرینات1تداومی1

 51 مقدار1اسید1الکتیک1تولید1شده1هنگام1فعالیت1تا1سر1حد1واماندگی1در1ارتفاع1چه1تفاوتی1با1اجرای1چنین1فعالیتی1در1سطح1دریا1دارد؟.
الف(1مقدار1اسید1الکتیک1تولید1شده1در1ارتفاع1بیشتر1است.

ب(1مقدار1اسید1الکتیک1تولید1شده1در1هر1دو1محل1یکسان1است.
ج(1مقدار1اسید1الکتیک1تولید1شده1در1ارتفاع1کمتر1است.

د(1فشار1سهمی1اکسیژن1در1دو1سطح1نقش1تعیین1کننده1در1اختالف1مقدار1اسید1الکتیک1تولید1شده1دارد.
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گزینه1)الف(1صحیح1است..1 
گزینه1)الف(1صحیح1است..21
گزینه1)الف(1صحیح1است..31

گزینه1)ب(1صحیح1است..41
گزینه1)الف(1صحیح1است..51

گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1توضیح1شکل81-19صفحه81 12کتاب1مراجعه1شود..61
گزینه1؟؟؟1صحیح1است..1 
گزینه1)الف(1صحیح1است..81
گزینه1)الف(1صحیح1است..91

گزینه1)الف(1صحیح1است..01 
گزینه1)د(1صحیح1است..1  
گزینه1)ب(1صحیح1است..21 

گزینه1)ب(1صحیح1است.1درمدت1زمان1یک1دقیقه1سهم1دستگاه1های1بی1هوازی1به1هوازی01 1به1301درصد1می1باشد.1در121دقیقه31.1 
نسبت1501به1501برای1هر1دو1دستگاه1بی1هوازی1و1هوازی1است.1اما1در1گزینه1ها121دقیقه1ذکر1نشده1است.1منابع1برای1زمان141دقیقه1
نسبت1351به1651درصد1به1ترتیب1برای1دستگاه1بی1هوازی1به1هوازی1در1نظر1گرفته1اند.1بنابراین1سهم1تقریبا1برابر1دستگاه1های1بی1

هوازی1و1به1هوازی1در1زمان131دقیقه1می1تواند1مشهودتر1باشد1تا1زمان1 1دقیقه1و141دقیقه.
شود..41  مراجعه1 دوم1 پاراگراف1 بیش1تمرینی،1 سندرم1 درمان1 مبحث1 کتاب،1 1390 صفحه1 به1 است.1 صحیح1 )الف(1 گزینه1
گزینه1)ج(1صحیح1است..51 

آزمون فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کنکور آزاد 1389

 1 افزایش1قدرت1در1دوره1قبل1از1بلوغ1با1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1بی1ارتباط1است؟.
ب(1هیپرتروفی1و1هیپرپالزی الف(1بهبود1در1هماهنگی1مهارت1حرکتی1
د(1دیگر1سازگاری1های1عصبی ج(1افزایش1فعالیت1واحد1حرکتی1

21 مصرف1آب1در1طول1فعالیت،1روی1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1بی1تأثیر1است؟.
ب(1فشار1بر1دستگاه11قلبی1–1عروقی 1 الف(1فشاربر1دستگاه1تنفسی1

د(1تعادل1آب1بر1بدن 1 ج(1افزایش1دمای1بدن1



31 در1مورد1یک1برنامه1غذایی1مطلوب،1کدامیک1از1موارد1زیر1صحیح1نیست؟.
الف(1کربوهیدرات601-155درصد

ب(1چربی301درصد
ج(1رعایت1سه1ماده1غذایی1کربوهیدرات،1چربی1و1پروتئین1به1نسبت1های1تقریبا1ًبرابر

د(1پروتئین51 -0 1درصد

41 در1دوره1کاهش1تمرین،1برای1اجرای1بهتر،1رعایت1کدامیک1از1موارد1زیر1مهم1است؟.
د(1کاهش1حجم1تمرین ج(1افزایش1استراحت1 ب(1کاهش1شدت1تمرین1 الف(1تغییر1نوع1تمرین1

51 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1در1مورد1افراط1در1تمرین1یا1پیش1تمرینی1مشاهده1نمی1شود؟.
د(افزایش1فشارخون ج(1اختالل1در1خواب1 ب(1هیپرتروفی1 الف(1کاهش1اشتها1

61 در1هنگام1فعالیت1در1هوای1آزاد1و1گرم،1مؤثرترین1راه1دفع1حرارت1اضافی1بدن،1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1است؟.
ب(1هدایت1و1عرق1کردن1 1 الف(1عرق1کردن1و1تبخیر1
د(1جابه1جایی1و1عرق1کردن 1 ج(1تشعشع1و1عرق1کردن1

 1 در1طول1فعالیت،1قلب1مطلوب1ترین1تغییرات1یا1سازگاری1را1در1اثر1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1کسب1می1کند؟.
د(1اضافه1بار1متوسط ج(1اضافه1بار1حجمی1 ب(1اضافه1بار1زیاد1 الف(1اضافه1بار1فشاری1

81 در1هنگام1یک1فعالیت1طوالنی1مدت،1تنظیم1PH1خون1از1طریق1کدامیک1از1سیستم1های1بافری1در1بدن1بهتر1تأمین1می1شود؟.
د(1سیستم1تنفسی ج(1پروتئین1های1خون1 ب(1دستگاه1کلیه1 الف(1بافری1های1شیمیایی1

91 کدامیک1از1موارد1زیر1در1موردSV(1(1در1هنگام1فعالیت1صحیح1است؟.
الف(1افزایش)1SV(1در1تمام1طول1فعالیت1با1شدت1متوسط

ب(1فالت1شدت)1SV(1در1سطح601-140درصد1از1ظرفیت1فرد1در1هنگام1فعالیت
ج(1کاهش1)1SV(1از1اواسط1فعالیت1تا1اتمام1کار1

د(1تغییر1نکردن)1SV(در1طول1فعالیت1تامرز1501درصد1از1ظرفیت1فرد

 01 کدامیک1از1موارد1زیر،دربین1سازگاری1های1عضله1نسبت1به1تمرین1هوازی1مطرح1نمی1باشد؟.
ب(1محتوای1میوگلوبین 1 الف(1محتوای1هموگلوبین1

د(1فراهمی1مویرگ 1 ج(1عملکرد1میتوکندری1

  1 در1هنگام1انجام1یک1فعالیت1بسیار1طوالنی،1کاهش1برای1کدام1یک1از1هورمون1های1زیر1دارای1اهمیت1است؟.
د(1نوراپی1نفرین ج(1انسولین1 ب(1اپی1نفرین1 الف(1گلوکاگون1

 21 موفقیت1در1فعالیت1های1استقامتی1به1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1کمتر1وابسته1است؟.
ب(1عملکرد1باالی1دستگاه1های1قلب1–1عروق1و1تنفس 1 الف(1آستانه1باالی1الکتید1

د(1VO2MAX1باال 1ST1ج(1درصد1باالی1تارهای1عضالنی1از1نوع

 31 افزایش1قدرت1در1اوایل1شروع1تمرینات1قدرتی1با1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1ارتباط1دارد؟.
د(هیپرتروفی1برخی1تارها ج(1هیپرپالسیا1 ب(1هیپرتروفی1عضالنی1 الف(1تأثیر1عوامل1عصبی1

 41 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1در1تولید1نیرو1توسط1یک1عضله،1بی1اثر1است؟.
ب(1از1نوع1واحدهای1حرکتی1فعال1شده 1الف(1تعداد1واحدهای1حرکتی1فعال1شده1

د(1شکل1و1نوع1عضله 1 ج(1طول1اولیه1عضله1

 51 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1در1ورود1تمرین1در1دوره1فصل1تعطیل1صحیح1نیست؟.
ب(1فقط1سطح1قابل1قبول1مهارت1ها الف(1فقط1قدرت1یا1استقامت1غضالنی1

د(1فقط1وضعیت1مناسب1لیگامنت1ها1و1استخوان 1 ج(1انباشتن1چربی1
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گزینه1)ب(1صحیح1است..1 
گزینه1)الف(1صحیح1است..21
گزینه1)ج(1صحیح1است..31
گزینه1)د(1صحیح1است..41
گزینه1)ب(1صحیح1است..51
گزینه1)الف(1صحیح1است..61
گزینه1)ج(1صحیح1است..1 
گزینه1)الف(1صحیح1است..81

گزینه1)ب(1صحیح1است..91
گزینه1)ب(1صحیح1است..01 
گزینه1)ج(1صحیح1است..1  
گزینه1)د(1صحیح1است..21 
گزینه1)الف(1صحیح1است..31 
گزینه1)د(1صحیح1است..41 
گزینه1)ج(1صحیح1است..51 

آزمون فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کنکور آزاد 1390

 1 در1انجام1یک1فعالیت1ازشدت1کم1به1شدت1زیاد،1نحوة1شرکت1تارهای1عضالنی1چگونه1است؟.
FTa11بهST11بهFTb1ب(1از 11FTb1بهFTa11بهST1الف(1از
1ST11بهFTb11بهFTa1د(1از 1 11FTb11بهST11بهFTa1ج(1از

21 در1خصوص1حداکثر1نیروی1تولیدی1عضله1در1هنگام1انقباض1درونگرا1و1رابطة1آن1با1سرعت1انقباض،1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1صحیح1است؟.
الف(1حداکثر1نیرو1از1طریق1انقباض1سریع1حاصل1می1شود.
ب(1حداکثر1نیرو1از1طریق1انقباض1آهسته1حاصل1می1شود.

ج(1حداکثر1نیرو1از1طریق1انقباض1خیلی1سریع1حاصل1می1شود.
د(1حداکثر1نیروی1تولیدی1و1سرعت1انقباض1رابطه1مستقیم1دارد.

31 کدامیک1از1گزینه1های1زیر،1در1طراحی1و1برنامه1ریزی1تمرین1مقاومتی1کمتر1اهمیت1دارد؟.
ب(1سیستم1انرژی1مورد1نیاز 1 الف(1روش1تمرینی1مورد1نظر1

د(1تعیین1گروه1عضالت،1دارای1نیاز1به1تمرین 1 ج(1تعداد1مهارت1های1درگیر1

41 کدامیک1از1هورمون1های1زیر،1نقش1مهمی1را1در1افزایش1قند1خون1در1هنگام1فعالیت1بدنی1دارا1نیست؟.
د(1هورمون1رشد ج(1هورمون1اپی1نفرین1 ب(1هورمون1کورتیزول1 الف(1هورمون1انسولین1

51 کدامیک1از1موارد1زیر1در1مورد1حجم1ضربه1ای1و1شدت1کار1صحیح1است؟.
الف(1حجم1ضربه1ای1با1افزایش1شدت1کار1تغییری1نمی1کند.

ب(1حجم1ضربه1ای1با1افزایش1شدت1کار1پایین1می1آید.
ج(1حجم1ضربه1ای1با1افزایش1شدت1کار1باال1می1رود.

د(1حجم1ضربه1ای1با1افزایش1شدت1کار1تا1حد1زیر1حداکثر1افزایش1می1یابد.

61 بعد1از1عضله،1بیشترین1افزایش1جریان1خون1بین1زمان1استراحت1و1فعالیت1سنگین1در1کدامیک1از1اندام1های1زیر1اتفاق1می1افتد؟.

د(1مغز ج(1کبد1 ب(1پوست1 الف(1کلیه1

 1 در1مورد1سازگاری1های1تنفسی1به1فعالیت1بیشینه،1کدامیک1از1موارد1زیر1صحیح1نیست؟.
ب(1افزایش1انتشار1ریوی 1 الف(1افزایش1تهویه1ریوی1
د(1افزایش1حجم1های1ریوی 1 ج(1افزایش1میزان1تنفس1

81 کدامیک1از1گزینه1های1زیردر1محاسبه1اکسیژن1مصرفی1در1دقیقه،1نقشی1دارا1نیست؟.
 diff a – vo21)د 111EDV1)ج 11HR1)ب 11SV1)الف

91 در1طول1فعالیت1کدامیک1از1گزینه1های1زیر1بیشترین1نقش1را1در1برابر1تغییرPH1 ایفاء1می1کند؟.
ب(1پروتئین1های1خون 1 الف(1پروتئین1های1سلول1



د(1بیکربنات1سلول1و1خون ج(1جبران1تنفسی1)دستگاه1تنفس(11

 01 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1در1مورد1سازگاری1یافتن1به1گرما1صحیح1نمی1باشد؟.
ب(1افزایش1جریان1خون1به1پوست 1 الف(1میزان1تعریق1بیشتر1

د(1افزایش1حجم1پالسما 1 ج(1شروع1زودتر1تعریق1

  1 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1مغایر1با1سازگاری1های1ناشی1از1تمرین1استقامتی1در1افزایش1VO2MAX1است؟.
ب(1افزایش1پیش1بار 1 الف(1افزایش1پس1بار1

1a-vo21د(1افزایش1اختالف 1 ج(1کاهش1فعالیت1سمپاتیک1

 21 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1مغایر1با1اثر1تمرین1استقامتی1و1توزیع1مجدد1جریان1خون1و1برداشت1اسید1الکتیک1از1خون1در1طول1فعالیت1.
است؟

ب(1کاهش1تولید1الکتید الف(1افزایش1برداشت1الکتید1توسط1کبد1
د(1کاهش1جریان1خون1به1کبد ج(1افزایش1استخراج1اکسیژن1در1عضله1

 31 کدامیک1از1گزینه1های1زیر1در1انجام1مطلوب1یک1کار1یا1اجرای1ورزشی1زیر01 1ثانیه1تأثیر1کمتری1دارد؟.
ب(1محیط1انجام1اجرای1ورزشی 1 الف(1تکنیک1و1مهارت1
د(1توزیع1وانتخاب1تار1عضالنی 1 ج(1انگیزش1

 41 سه1اصل1مهم11تمرین،1که1بیش1از1بقیه1اصول1به1آن1تأکید1می1شود،1کدامیک1هستند؟.
ب(1اصل1تنوع،1تعادل،1اضافه1بار الف(1اصل1اضافه1بار،1ویژگی،1برگشت1پذیری1

د(1اصل1اختالفات1فردی،1ویژگی،1برگشت1پذیری ج(1اصل1تعادل،1اضافه1بار،1ویژگی1

 51 کدامیک1یک1از1گزینه1های1زیر1به1عنوان1معیار1اندازه1گیری1شدت1فعالیت،1دارای1کمترین1دقت1می1باشد؟.
ب(1درصد1از1حداکثر1اکسیژن1مصرفی الف(1درصد1از1حداکثر1ضربان1قلب1
د(1شروع1تجمع1اکسید1الکتیک1در1خون 1 ج(1میزان1درک1فشار1
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گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1سئوال1 1کنکور1سراسری1901مراجعه1شود..1 
گزینه1)ب(1صحیح1است.1به1صفحه481 1مراجعه1شود..21
گزینه1)ج(1صحیح1است..31
گزینه1)الف(1صحیح1است..41
به1پاسخ1سئوال181کنکور1سراسری1سال51.1901 باهم1تفاوت1دارد.1 افراد1تمرین1کرده1و1تمرین1نکرده1 گزینه1)د(1صحیح1است.1در1

مراجعه1شود.
گزینه1)ب(1صحیح1است..61
گزینه1)ج(1صحیح1است..1 
گزینه1)ج(1صحیح1است..81
گزینه1)د(1صحیح1است.1به1سئوال141کنکور1دانشگاه1آزاد1سال3881 1مراجعه1شود..91
گزینه1)د(1صحیح1است..01 
گزینه1)ج(1صحیح1است..1  
گزینه1؟؟؟1صحیح1است..21 
گزینه1)ب(1صحیح1است..31 
گزینه1)الف(1صحیح1است..41 
گزینه1)ج(1صحیح1است..51 



آزمون فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کنکور سراسری 1383

 1 باالبودن1نسبت1تستوسترون1به1کورتیزول1نشان1دهنده1چیست؟.
ب(1حاکم1بودن1شرایط1کاتابولیکی الف(1حاکم1بودن1شرایط1آنابولیکی1

د(1حاکم1بودن1شرایط1آنابولیکی1و1کاتابولیکی)باهم( ج(1این1دو1هورمون1نسبتی1باهم1ندارند1

21 ورزشکاری1با1حضور1در1ارتفاع1و1پرداختن1به1فعالیت1های1ورزشی،1گلبول1سرخ1موجود1در1خون1خود1را1گسترش1می1دهد،1دلیل1این1موضوع1چیست؟.
ب(1افزایش1حجم1فیبرین1پالسمایی الف(1کاهش1حجم1شدید1پالسمایی1
1ACTH1د(1ترشح1بیش1تر1هورمون 11111EPO1ج(1ترشح1بیش1تر1هورمون

31 در1یک1مرد1جوان1غیرورزشکار1مصرف1اکسیژن1هنگام1فعالیت1تا1چند1برابر1افزایش1پیدا1می1کند؟.
د(1241برابر ج(3 1تا41 1برابر1 ب(01 1برابر1 الف(131تا141برابر1

41 نقطه1Obla1چیست؟.
ب(1نقطه1شروع1کاهش1اسید1الکتیک1است. الف(1نقطه1اوج1افزایش1اسید1الکتیک1است.1

د(1نقطه1شروع1استفاده1از1مسیر1بی1هوازی1است. ج(1نقطه1شروع1تجمع1اسید1الکتیک1است.1

51 آستانه1الکتات1در1افراد1نخبه1چه1درصدی1از1VO2MAX1به1دست1می1آید؟.
VO2MAX1ب(1در1حداقل401-145درصد 1VO2MAX1الف(1در1حداقل401-130درصد
VO2MAX1د(1در1حداقل01 -180درصد 1VO2MAX1ج(1در1حداقل501-160درصد

61 تفاوت1اکسیژن1خون1سرخرگی1–1سیاهرگی1در1فعالیت1ورزشی1بیشینه1چند1برابر1زمان1استراحت1است؟.
د(1پنج1برابر ج(1چهاربرابر1 ب(1سه1برابر1 الف(1دوبرابر1

 1 افزایش1حجم1خون1در1ورزشکاران1نخبه1چه1پیامدی1دارد؟.
ب(1افزایش1هماتوکریت1و1گران1روی الف(1کاهش1هماتوکریت1و1گران1روی1

د(1افزایش1هماتوکریت1و1کاهش1گران1روی ج(1افزایش1گران1روی1و1کاهش1هماتوکریت1

81 در1فعالیت1زیر1بیشینه،1برون1ده1یک1ورزشکار1نسبت1به1یک1غیر1ورزشکار1چه1وضعیتی1دارد؟.
ب(1کم1تر1است. 1 الف(1بیش1تر1است.1

د(1تفاوتی1در1برون1ده1آن1دو1در1فعالیت1زیر1بیشینه1است. ج(1حدود121برابر1بیش1تر1است.1

91 تغییرات1فشار1خون1در1پدیده1والسالوا1چگونه1است؟.
ب(1افزایش1فشار1تدریجی1تا1مرحله1خطر الف(1کاهش1فشار1تدریجی1تا1مرحله1خطر1
د(1افزایش1فشار1سپس1کاهش1فشار ج(1کاهش1فشار1سپس1افزایش1فشار1

 01 پایین1بودن1حجم1پایان1سیستولی1در1ورزشکاران1در1نتیجه1کدام1یک1از1عوامل1زیر1است؟.
1ب(1ضخیم1بودن1دیواره1های1قلب الف(1کم1بودن1حجم1حفره1های1قلب1

د(1باال1بودن1قدرت1انقباض1پذیری1عضالت1قلب ج(1پایین1بودن1قدرت1انقباض1پذیری1عضالت1قلب1

  1 افزایش1زود1هنگام1قدرت1با1شروع1تمرینات1قدرتی1به1دلیل1کدام1یک1از1سازگاری1های1زیر1است؟.
ب(1سازگاری1های1عضالنی 1 الف(1سازگاری1های1عصبی1
د(1سازگاری1های1متابولیکی 1 ج(1سازگاری1های1روانی1

 21 معموال1ًباالترین1آستانه1الکتات1در1کدام1دسته1از1ورزشکاران1زیر1مشاهده1می1شود؟.
ب(1شناگران1سرعتی1تمرین1کرده 1 الف(1ورزشکاران1توانی1نخبه1

د(1ورزشکاران1قدرتی1به1مدت1طوالنی ج(1ورزشکاران1تمرین1کرده1استقامتی1

 31 برای1جلوگیری1از1افزایش1بیش1از1حد1طول1عضله1حسی1کدام1یک1از1گیرنده1های1زیر1مفید1هستند؟.



د(1دوک1های1عضالنی ج(1گیرنده1های1مفصلی1 ب(1اندام1های1گلژی1 الف(1دستگاه1گاما1

 41 برای1افزایش1VO2MAX1ورزشکاران،1تمرینات1باید1چگونه1صورت1گیرد؟.
ب(1نزدیک1به1آستانه1بی1هوازی الف(1نزدیک1به1آستانه1هوازی1

د(1خیلی1باالتر1از1آستانه1بی1هوازی ج(1خیلی1زیر1آستانه1بی1هوازی1

 51 علت1چند1برابر1شدن1حجم1جاری1در1تمرینات1شدید1نسبت1به1استراحت،1افزایش1در:.
ب(1حجم1ذخیره1دمی1و1تا1حدودی1ذخیره1بازدمی1می1باشد. الف(1حجم1جاری1و1ظرفیت1کل1ریوی1می1باشد.1

د(1ظرفیت1دمی1و1ظرفیت1ذخیره1عملی1می1باشد. ج(1حجم1ذخیره1ای1و1حجم1ذخیره1دمی1می1باشد.1

 61 کدام1مورد1زیر،1در1اثر1کوفتگی1تأخیری1در1ادرار1دیده1می1شود؟.
د(1کراتین1کیناز ج(1هیدروکسی1پرولین1 ب(1اسیدالکتیک1 الف(1گلوکز1

  1 کدام1یک1از1موارد1زیر1در1اثر1گرما1افزایش1می1یابد؟.
د(1از1دست1دادن1نمک1در1عرق ج(1ضربان1قلب1 ب(1حجم1خون1 الف(1استفراغ1

 81 در1کدام1یک1از1ورزش1های1ذیل1افزایش1حفره1بطنی1در1اثر1تمرین1منظم1در1هنگام1استراحت1حاصل1می1شود؟.
د(1وزنه1برداری ج(1دو001 1متر1 ب(1دوی1ماراتن1 الف(1کشتی1

 91 هنگام1ورزش1تمایل1منحنی1تجزیه1اکسی1هموگلوبین1به1طرف1راست1به1علت1کاهش1PH1را1چه1می1نامند؟.
د(1اثر1هالدان ج(1اثر1مالتون1 ب(1اثر1هنری1 الف(1اثر1بور1

201 کدام1یک1از1تغییرات1ذیل1که1در1اثر1ماندن1در1ارتفاع1به1دست1می1آید1به1مدت1زمان1بیش1تری1نیازمند1است؟.
ب(1افزایش1تعداد1گلبول1قرمز الف(افزایش1دانسیته1مویرگی1

د(1پرتهویه1ای 1 ج(1دفع1بی1کربنات1
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گزینه)الف(1صحیح1است..1 
گزینه)ج(1صحیح1است..21
گزینه)ج(1صحیح1است..31

گزینه)ج(1صحیح1است..41
گزینه)د(1صحیح1است..51

گزینه)ب(1صحیح1است.1در1حالت1استراحت1مقدار1اکسیژن1خون1سرخرگی1201میلی1متر1و1خون1سیاهرگی41 1میلی1متر1است.1تفاوت61.1
این1دو1در1این1حالت161میلی1متر1است1که1این1اختالف1ممکن1است1در1حداکثر1فعالیت1تا131برابر1افزایش1یابد.

گزینه)ب(1صحیح1است..81گزینه)الف(1صحیح1است..1 
گزینه)د(1صحیح1است.1مانوروالسالوا،1روشی1تنفسی1است1که1در1برخی1ورزش1ها1)مثل1بلند1کردن1وزنه1سنگین(1انجام1می1شود1و91.1

ممکن1است1که1خطرناک1هم1باشد.1در1این1روش1شخص1فشار1درون1شکمی1را1از1طریق1انقباض1قدرتمند1دیافراگم1و1عضالت1شکمی1
زیاد1می1کند،1فشار1درون1سینه1ای1را1از1طریق1منقبض1کردن1قوی1عضالت1تنفسی1زیاد1می1کند.1در1نتیجه1ی1این1اعمال،1هوا1در1ریه1
ها1حبس1شده1و1فشارش1زیاد1می1شود.1افزایش1فشار1درون1شکمی1و1سینه1ای،1سیاهرگ1های1بزرگ1را1روی1هم1می1خواباند1و1باعث1
وریدی،1 بازگشت1 کاهش1 نتیجه1ی1 در1 باشد،1 ادامه1داشته1 مانور1 اگر1 ایجاد1شود.1 مانع1 بازگشت1خون1سیاهرگی1 راه1 در1 که1 می1شود1
برون1ده1قلبی1کاهش1می1یابد.1این1عمل1برای1افرادی1که1دچار1پرفشار1خونی1یا1عوارض1قلبی1هستند،1خطرناک1است.1بنابراین1با1شروع1

حبس1یک1افزایش1فشار1درون1سینه1ای1داریم1که1موقتی1است1و1سپس1کاهش1فشار1داریم.
گزینه)د(1صحیح1است..01 
گزینه)الف(1صحیح1است..1  
گزینه)ج(1صحیح1است..21 

گزینه)ب(1صحیح1است..31 
گزینه)ب(1صحیح1است..41 

گزینه)د(1صحیح1است.1ضمن1درست1بودن1مطلب1گزینه1د،1با1بیش1تر1شدن1شدت1فعالیت،1حجم1جاری1در1حد601درصد1ظرفیت51.1 
حیاتی،1دیگر1افزایش1نمی1یابد1و1تهویه1دقیقه1ای1بیشتر1از1طریق1افزایش1تعداد1تنفس1صورت1می1گیرد.

گزینه)ج(1صحیح1است.1یکی1از1فراورده1هایی1که1در1اثر1پارگی1نسوج1همبند1تولید1می1شود،1ماده1ای1است1به1نام1هیدروکسی1پرولین61.1 
که1افزایش1آن1در1ادرار1نشانه1ای1از1آسیب1نسوج1همبند1است.

گزینه)ب(1صحیح1است..81 گزینه)ج(1صحیح1است..1  



گزینه)الف(1صحیح1است..201گزینه)الف(1صحیح1است..91 
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 1 هیپروتروفی1تار1عضالنی1ناشی1از1تمرین1های1مقاومتی،1با1افزایش1سنتز1پروتئین1های1عضله1بروز1می1کند،1این1رخداد1در1کدام1مرحله1.
بیش1تر1دیده1می1شود؟

ب(1در1جریان1تمرین1مقاومتی 1 الف(1بیش1از1تمرین1مقاومتی1
د(1دوره1برگشت1به1حال1اولیه 1 ج(1دردوره1بی1تمرینی1

21 در1ابتدای1یک1فعالیت1ورزشی،1کدام1عامل1بیش1ترین1تأثیر1را1بر1میزان1تهویه1ششی1دارد؟.
د(1محیطی ج(1عصبی1 ب(1رشدی1 الف(1شیمیایی1

31 کدام1مورد1از1اشکاالت1نوارگردان1در1تحقیقات1فیزیولوژی1ورزش1است؟.
الف(1به1دست1آوردن1نتایج1بسیار1خوب1توسط1افراد1معمولی111ب(1تأثیر1وزن1بدن1در1هنگام1کار

11111د(1دشواری1تهیه1نمونه1خون1هنگام1ورزش ج(1نیاز1نداشتن1به1کنترل1دقیق1میزان1کار1

41 بخش1مهمی1از1CNS1که1در1تنظیم1اعمال1حرکتی1و1دقیق1شدن1آن1ها1درگیر1می1شود،1کدام1است؟.
د(1عقده1های1قاعده1ای ج(1قشرپیش1حرکتی1 ب(1قشر1حرکتی1 الف(1مخچه1

51 در1مقایسه1با1مردان،1علت1برون1ده1بیش1تر1قلب1زنان1در1اکسیژن1مصرفی1برابر،1کدام1است؟.
ب(1کم1تر1بودن1میزان1هموگلوبین1در1زنان الف(1بیش1تر1بودن1میزان1همگلوبین1در1زنان1

د(1بیش1تر1بودن1ضربان1قلب1در1زنان ج(1بیش1تر1بودن1مصرف1اکسیژن1در1زنان1

61 در1متابولیسم1ورزش،1در1چه1مرحله1ای1هیدروژن1متصل1به1الکتات1توسطNAD+1گرفته1می1شود؟.
ب(1دوره1بازیافت 1 الف(1زمان1کسر1اکسیژن1

د(1Steady- state1فعالیت 1 ج(1پایان1یک1فعالیت1ورزشی1

 1 انرژی1مورد1نیاز1انقباض1عضله1در1کجا1و1توسط1کدام1آنزیم1آزاد1می1شود؟.
ب(1تروپونین-1آدنوزین1تری1فسفاتاز 1 11ATP ase1–1الف(1اکتین

ATP ase1-1د(1سرمیوزین ج(تروپونین1–1آدنوزین1تری1فسفاتاز1

81 ترتیب1فراخوان1تارهای1عضالنی1هنگام1یک1فعالیت1فزاینده1کدام1است؟.
 I,IIab, IIb1)د  I, IIa, IIb)ج  I, IIb,IIa1)ب  IIb,IIa,I1)الف

91 دوباره1سازی1گلیکوژن1عضله1پس1از1ورزش1های1تناوبی1به1آسانی1انجام1می1شود،1زیرا:.
الف(1پیش1ساخت1های1گلیکوژن1موجود1است.

ب(1در1ورزش1های1تناوبی1گلیکوژن1کم1تری1مصرف1می1شود.
ج(1گلیکوژن1در1تارهای1کند1انقباض1سریع1تر1بازسازی1می1شود.

د(1سازگاری1عضالت1بدن1برای1دوباره1سازی1گلیکوژن1بر1اثر1تمرین1افزایش1می1یابد.

 01 هیپروتروفی1کانسنتریک1در1قلب1به1کدام1دلیل1اتفاق1می1افتد؟.
د(1افزایش1پس1بار ج(1تمرین1های1تناوبی1 ب(1اضافه1بار1حجمی1 الف(1اضافه1بار1فشاری1

  1 هنگام1فعالیت1ورزشی،1افزایش1...1سبب1ترشح1آلدسترون1می1شود..
د(1غلظت1پالسمایی1پتاسیم ج(1سدیم1پالسما1 ب(1فشارخون1 الف(1حجم1خون1

 21 هنگام1فعالیت1های1ورزشی،1علت1رسیدن1به1پدیده1نفس1دوم1کدام1است؟.
ب(1کمبود1مواد1غذایی1مورد1نیاز 1 الف(1فقدانO21 1مصرفی1

د(1ایجاد1سازگاری1های1زیست1شیمیایی1در1بدن ج(1کمبود1آنزیم1های1مورد1نیاز1



 31 در1شرایط1مساوی1و1مصرف1اکسیژن1برابر،1برون1ده1قلب1ورزشکاران1چه1تفاوتی1با1برون1ده1قلب1غیر1ورزشکاران1دارد؟.
ب(1برون1ده1در1ورزشکاران1کم1تر1است. الف(1برون1ده1در1ورزشکاران1بیشتر1است.1

د(1برون1ده1در1ورزشکاران1و1غیرورزشکاران1مساوی1است. ج(1برون1ده1ارتباطی1با1مصرف1اکسیژن1ندارد.1

 41 انتظار1می1رود1قلب1ورزشکار1استقامتی1چه1نوع1هیپرتروفی1را1تجربه1کند؟.
د(1کانستریکی ج(1اسنتریکی1 ب(1ایزوکینیتیکی1 الف(1ایزوولومی1

 51 باالترین1آستانه1الکتات1در1ورزشکاران1...1مشاهده1می1شود..
د(1انفجاری1پرتوان ج(1قدرتی1پرتوان1 ب(1ورزیده1استقامتی1 الف(1سرعتی1ورزیده1

 61 توصیه1شده1است1ورزشکاران1در1هرروز1گرم1به1ازای1هر1کیلوگرم1وزن1بدن1کربوهیدرات1مصرف1کنند..
د(51/  ج(01 1 ب(51 1 الف(1201

  1 ورزشکاری1با1مراجعه1به1پزشک1بیان1می1کند1به1دلیل1حساسیت1شیر1نمی1خورد،1به1احتمال1قوی1وی1در1کوتاه1مدت1دچار1کدام1عارضه1.
می1شود؟

د(1استئوپروز ج(1استرین1درجه131 ب(1اسپرین1شدید1 الف(1کرامپ1های1عضالنی11

 81 ورزشکاری1می1خواهد1توده1ی1عضالنی1خود1را1برای1مسابقات1آینده1اش1گسترش1دهد،1به1وی1توصیه1می1شود1در1ماه1آینده،1کدام1دسته1.
از1مواد1غذایی1را1بیش1تر1بخورد؟

ب(1گروه1شیر1و1گوشت 1 الف(1گروه1غالت1وشیر1
د(1گروه1گوشت،1سبزیجات1و1غالت 1 ج(1گروه1سبزیجات1و1غالت1

 91 هنگام1تمرین1های1طوالنی1استقامتی1)چند1ساعت1و1بیش1تر(1مصرفی1گلوکز1مایع1به1مقدار1...1گرم1گلوکز1در1هر001 1میلی1لیتر1آب1مناسب1تر1است..
د(251 ج(12/51 ب(151 الف(01 1

201 یک1متخصص1تغذیه1ورزشی1فعالیت1های1ورزشی1...1را1برای1به1حرکت1در1آوردن1و1سوزاندن1منابع1چربی1برون1عضالنی1پیشنهاد1می1کند..
ب(1استقامتی1با1شدت1زیاد 1 الف(1ترکیبی1متناوب1

د(1استقامتی1با1شدت1متوسط 1 ج(1استقامتی1با1شدت1کم1
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گزینه)د(1صحیح1است..1 
گزینه)ج(1صحیح1است..21
گزینه)د(1صحیح1است.1از1جمله1مشکالت1دستگاه1های1نوارگردان1عبارت1اند1از1:1گران1بودن،1جاگیر1بودن،1جابه1جا1کردن،1اندازه31.1

گیری1دقیق1فشار1خون1و1تهیه1نمونه1خونی1در1حین1انجام1تمرین.1الزم1به1ذکر1است1که1امروزه،1پیشرفت1تکنولوژی1خیلی1از1این1
مشکالت1را1بر1طرف1کرده1است.

گزینه)الف(1صحیح1است..41
گزینه)ب(1صحیح1است..51
گزینه)ب(1صحیح1است..61
گزینه)د(1صحیح1است..1 

گزینه)الف(1صحیح1است..81
گزینه)الف(1صحیح1است..91
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 1 پایان1انقباض1با1کدام1رخداد1فیزیولوژیک1همراه1است؟.
ب(1لغزش1فیالمان1اکتین1روی1میوزین الف(1دپالریزاسیون1غشاء1تارعضالنی1

د(1بازگشت1فعال1کلسیم1به1شبکه1سارکوپالسمی ج(1انتهای1ضربة1پرتوان1سرمیوزین1

21 کدام1عبارت1در1خصوص1میزان1متابولیسم1پایهBMR(1(1صحیح1است؟.
الف( BMRبا1افزایش1سن1زیاد1می1شود.

ب(1BMR1با1وزن1بدن1رابطة1مستقیم1دارد.
ج(1توده1بدون1چربی1بیش1تر1به1معنای1متابولیسم1پایه1بیش1تراست.

د(1برخورداری1از1چربی1بیش1تر1به1معنای1BMR1بیش1تر1است.

31 نقش1تسهیلی121و131دی1فسفوگلیسرات1در1آزاد1شدن1O21از1هموگلوبین1چیست؟.
الف(1شل1کردن1پل1های1نمکی1بین1مولکول1های1آهن1هموگلوبین1و1O21به1خاطر1تولیدH1+1در1سطح1سلول
ب(1شل1کردن1پل1های1نمکی1بین1مولکول1های1آهن1هموگلوبین1و1O21به1خاطر1تولیدH1+1در1سطح1ریه1ها

ج(1آزاد1شدن1O21از1هموگلوبین1ارتباطی1به121و131دی1فسفوگلیسرات1ندارد.
د(1تشکیل121و131دی1فسفوگلیسرات1موجب1افزایش1CO21می1شود.

41 در1حضور1اکسیژن،1اسیدپیرویک1به1کدام1عامل1تبدیل1می1شود؟.
د(1اسیدالکتیک ج(1اسید1سیتریک1 11A1ب(1استیل1کوآنزیم الف(1اسیدپالمیتیک1

51 علت1افزایش1حجم1ضربه1ای1هنگام1فعالیت1ورزشی1کدام1است؟.
ب(1کاهش1حجم1پایان1سیستولی 1 الف(1افزایش1ضربان1قلب1
د(1کوتاه1شدن1زمان1دیاستول ج(1افزایش1حجم1پایان1سیستولی1

61 کدام1عبارت1صحیح1است؟.
الف(1در1مقایسه1با1،1CO21حاللیت1زیاد1گاز1O21عامل1انتقال1سریع1آن1است.

ب(1PO21مساوی1401و1PCO21مساوی1،461نمایة1خون1کیسه1های1هوایی1است.
ج(1هنگام1ورزش1های1شدید،1زمان1عبور1گلبول1های1قرمز1از1مویرگ1های1ریوی1نصف1زمان1استراحتی1است.

د(1با1افزایش1شدت1تمرین،1حجم1خون1موجود1در1مویرگ1های1ریوی1تا1تقریبا1201ًبرابر1مقادیر1استراحتی1افزایش1می1یابد.

 1 کدام1یک1از1فیالمان1های1موجود1در1هر1تارچه1عضالنی1از1نظر1حجمی1بیش1تر1است؟.
د(1میوزین ج(1تروپومیوزین1 ب(1تروپونین1 الف(1اکتین1

81 زمانی1که1فعالیت1ورزشی1شروع1می1شود.....
الف(1عرق1ریزی1برون1پالسمایی1متوقف1می1شود.

ب(1توزیع1آب1در1داخل1بدن1در1حد1متعارف1حفظ1می1شود.
ج(1آب1درون1سلولی1به1سرعت1به1داخل1پالسما1می1رود.

د(1آب1برون1سلولی1به1سرعت1به1درون1سلول11های1عضالنی1راه1می1یابند.

1 »جمع1چندتایی1واحد1حرکتی«1به1وسیلة1تغییر1در1به1وجود1می1آید.9.
الف(1فرکانس1انقباض1در1واحدهای1حرکتی

ب(1فرکانس1انقباض1یک1واحد1حرکتی1منفرد
ج(1تعداد1واحدهای1حرکتی1که1در1هر1زمان1معینی1منقبض1می1شوند.
د(1تعداد1تارهای1عضالنی1که1در1هر1زمان1معینی1منقبض1می1شوند.



 01 در1مرحله1اتصال1القایی1در1تئوری1لغزش1انقباض،1کدام1یک1از1پروتئین1ها1موجب1تغییر1شکل1فضایی1آکتین1می1شوند؟.
د(1تروپومیوزین ج(1تروپونین1  M1ب(1پروتئین الف(1آکتین1

  1 هنگام1فعالیت1ورزشی1پیشرونده،1فردی1که1کم1ترین1ضربان1قلب1را1دارد....
الف(1بیش1ترین1ظرفیت1کار1و1در1نتیجه1کمترین1VO2MAX1را1دارد.
ب(1بیش1ترین1ظرفیت1کار1و1در1نتیجه1باالترین1VO2MAX1را1دارد.

ج(1بیش1ترین1ظرفیت1کار1و1کم1ترین1بازده1توانی1را1دارد.
د(1حالت1پایداری1در1ظرفیت1کار1و1VO2MAX1را1دارد.

 21 در1سطح1سلول1های1عضالنی،1افزایش1اختالف1خون1سرخرگی1سیاهرگی1ورزشکاران،1نشانه1چیست؟.
ب(1توان1هوازی1باالتر 1 الف(1آستانه1هوازی1باالتر1
د(1ظرفیت1هوازی1باالتر 1 ج(1توان1غیرهوازی1باالتر1

 31 در1کدام1یک1از1رشته1های1ورزشی،1زنان1ومردان1بیش1ترین1اختالف1را1دارند؟.
ب(1ورزش1های1سرعتی 1 الف(1ورزش1های1استقامتی1
د(1ورزش1های1قدرتی 1 ج(ورزش1های1نیمه1استقامتی1

1VO2تنفسی1کدام1یک1از1افراد1زیر1در1یک1کار1برابر،1نشان1دهندة1یک1VO21تنفسی1خوب1و1با1کارایی1باال1می1باشد؟14 .

ب(1شخصی1با1VO21تنفسی1معادل61 1درصد الف(1فردی1با1VO21تنفسی1معادل181درصد1
د(1فردی1با1VO21تنفسی1معادل1321درصد ج(1فردی1با1VO21تنفسی1معادل1201درصد1

 51 در1دوره1بازیافت1فعال،1کدام1یک1از1اندام1های1زیر1نقش1مهمی1در1دفع1الکتات1دارد؟.
د(1طحال ج(1کلیه1 ب(1کبد1 الف(1پانکراس1

 61 در1گرما1درماندگی،1عاملی1که1سبب1خستگی1مفرط1و1ناتوانی1در1ادامه1فعالیت1ورزش1می1شود،1کدام1است؟.
1LDH1ب(1افزایش1آنزیم1سرمی الف(1کاهش1توان1ذهنی1و1جهت1یابی1

د(1از1کار1افتادن1خنک1کنندگی1ذاتی1بدن ج(1تخلیه1حجم1خون1و1کاهش1برون1ده1قلبی1

  1 کدام1یک1از1انواع1تارهای1زیر،1ویژگی1های1اکسایشی1و1گلیکولیتیکی1را1توأمان1دارند؟.
ST1)د 1FOG)ج 11FT1)ب  FG1)الف

 81 درک1سرعت1حرکت1بدن1از1وظایف1تخصصی1کدام1ناحیه1در1CNS1می1باشد؟.
د(1قشر1پیش1حرکتی ج(قشر1حرکتی1 ب(1هیپوتاالموس1 الف(1مخچه1

 91 علت1کم1تر1بودن1ظرفیت1گلیکولیتیک1در1کودکان1کدام1است؟.
ب(1ضعف1عضالنی1فزاینده 1 الف(1عمل1تامپونی1زیاد1

د(1محدودیت1آنزیم1فسفوفروکتوکیناز 1 ج(1کاهش1الکتات1تولیدی1

201 بر1اثر1دهیدراسیون،1کدام1عامل1افزایش1می1یابد؟.
ب(1ظرفیت1دفع1گرما 1 الف(1مقدار1تعریق1

د(1فشار1هیدرواستاتیکی 1 ج(1غلظت1الکتات1خون1
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 1 سهم1گلیکوز1بی1هوازی1نسبت1به1سهم1دستگاه1هوازی،1هنگام1فعالیت1زیر1بیشینه1در1کدام1سلول1بیش1تر1است؟.
د(1سلول1عضالنی1فعال ج(1سلول1قرمز1خون1 ب(1سلول1کبد1 الف(1سلول1میوکارد1

21 گیرنده1های1موجود1در1کدام1قسمت،1افزایش1اسموالریته1پالسما1برای1ترشح1ADH1را1شناسایی1می1کنند؟.
ب(1هیپوتاالموس 1 الف(1هیپوفیز1

د(1سلول1های1همسایه1دستگاه1مجاور1مرکزی 1 ج(1توبول1های1ماکوالدنسا1

31 بیش1ترین1انرژی1عضله1قلب1هنگام1فعالیت1زیر1بیشینه1از1کدام1منبع1تأمین1می1شود؟.
د(1اسیدهای1چرب ج(1ذخایر1گلیکوژن1 ب(1الکتات1 الف(1گلوکز1

41 چرا1باید1در1نوجوانان1بالغ،1افراد1بیمار،1سالمند1و1افراد1مبتال1به1بیماری1های1حاد،1از1واژه1VO2peak1به1جای1واژه1VO2MAX1استفاده1کرد؟.
الف(1داشتن1محدودیت1های1مرکزی1در1تحویل1اکسیژن1به1بافت1ها

ب(1VO2MAX1حداکثر1ظرفیت1قلبی1تنفسی1بدن1را1نشان1نمی1دهد
ج(1داشتن1محدودیت1های1استفاده1از1اکسیژن1به1وسیله1عضالت1فعال

د(1داشتن1محدودیت1قلبی1عروقی1و1ناتوانی1در1انجام1فعالیت1ورزشی1تا1درماندگی1ارادی

51 پس1از1تمرین1های1آمادگی1سازوکار1فیزیولوژیکی،1مسؤول1کاهش1انباشت1اسید1الکتیک1چیست؟.
الف(1کاهش1مقادیر1ADP1و1Pi1و1مواجه1شدن1با1کسر1اکسیژن1کم1تر1در1آغاز1تمرین

1Pi11و ADP1ب(1استفاده1از1اسید1الکتیک1تولیدی1به1عنوان1سوخت1وافزایش1مقادیر
ج(1افزایش1مقادیر1ADP1و11Pi1و1استفاده1بیش1تر1از1اسیدهای1چرب

د(1استفاده1بیش1تر1از1اسیدهای1چرب1و1افزایش1گلیکولیز1هوازی

61 علت1افزایش1میزان1برداشت1اکسیژن1توسط1عضله1فعال1هنگام1تمرین1چیست؟.
الف(1افزایش1فشار1سهمی1اکسیژن1در1عضله1فعال

ب(1کاهش1اختالف1اکسیژن1سرخرگی1سیاهرگی1عضله
ج(1کاهش1میل1ترکیبی1هموگلوبین1نسبت1به1اکسیژن

د(1افزایش1انقباض1وریدی1در1نتیجه1تحریکات1عصبی1سمپاتیک

 1 انرژی1مصرفی1شخصی1801کیلوگرمی1که1باشدت01 1متر1روی1نوارگردان1می1دود،1تقریبا1ًچند1کیلوکالری1در1دقیقه1است؟.
د(381 ج(1281 ب(41 1 الف(01 1

81 با1افزایش1کدام1عامل،1میزان1کشش1وارده1بر1میوکارد1بطنی1افزایش1می1یابد1و1پیامد1نهایی1آن1انقباض1سریع1تر1میوکارد1بطنی1است؟.
د(1حجم1پایان1سیستولی ج(1حجم1پایان1دیاستولی1 ب(1کسر1تزریقی1 الف(1حجم1ضربه1ای1



91 کدام1عبارت1صحیح1است؟.
الف(1شیب1فشار1تبادل1CO21از1اکسیژن1کم1تر1است.
ب(1حل1پذیری1اکسیژن1در1غشاء1201برابر1CO21است.

ج(1بخش1اعظم1CO21در1خون1به1صورت1محلول1در1پالسما1حمل1می1شود.
د(1هرچه1شیب1فشار1کم1تر1باشد،1اکسیژن1با1سرعت1بیش1تری1منتشر1می1شود.

 01 ارتباط1بین1کدام1دو1عامل1زیر1مستقیم1است؟.
الف(1سرعت1کوتاه1شدن1عضله1و1مقدار1گشتاور1نیرو

ب(1سرعت1میوزین1ATPase1و1اندازه1واحدهای1حرکتی
ج(1ظرفیت1اکسایشی1واحدهای1حرکتی1و1خستگی1پذیری1یک1عضله

د(1غلظت1کلسیم1داخل1شبکه1سارکوپالسمی1و1نیروی1انقباض

  1 مرکز1تشخیص1برخورد1توپ1به1دست1یا1سینه1بازیکن1فوتبال1متوجه1کدام1ناحیه1در1مغز1است؟.
د(1مخچه ج(1نخاع1 ب(1قشرمخ1 الف(1تاالموس1

 21 هنگام1خستگی1خیلی1شدید1غلظت1ATP1موجود1در1عضالت1اسکلتی1چه1سرنوشتی1پیدا1می1کند؟.
ب(1تا1حدود1201درصد1مقادیر1استراحتی1کاهش1می1یابد الف(1تا1نقطه1درماندگی1کامل1کاهش1می1یابد1

د(1از01 درصد1مقادیر1استراحتی1کم1تر1نخواهد1شد ج(1به1حدود1301درصد1مقادیر1استراحتی1می1رسد1

 31 بیش1ترین1میزان1سازگاری1سرفکتنت1در1چه1نوع1فعالیت1ورزشی1به1وجود1می1آید؟.
د(1قدرتی ج(1سرعتی1 ب(1توانی1 الف(1استقامتی1

 41 کدام1عامل1احتماال1ًسبب1کاهش1حجم1پایان1سیستولی1بطن1چپ1در1ابتدای1ورزش1می1شود؟.
ب(1کاهش1کسر1تزریقی 1 الف(1کاهش1حجم1پالسما1

د(1افزایش1انقباض1پذیری1غضالت1بطنی ج(1افزایش1فشار1خون1دیاستولی1

 51 کدام1عبارت،1صحیح1است؟.
الف(1فعالیت1ورزشی1سبب1می1شود1تا1پمپ1هیدروژن1غیرفعال1شود.

ب(1تمرین1ورزشی1در1افراد1دیابتی1نوع1دوم1تأثیر1بر1برداشت1گلوکز1از1سوی1عضالت1ندارد.
ج(1فعالیت1ورزشی1میزان1مقاومت1در1برابر1جریان1خون1بافت1های1محیطی1را1کاهش1می1دهد.

د(1افزایش1خطرناک1غلظت1سدیم1خون1به1هنگام1فعالیت1ورزشی1طوالنی1مدت1در1برخی1افراد1گزارش1شده1است.

 61 وجود1هموگلوبین1در1ادرار1ورزشکاران1و1افزایش1ترشح1کورتیکوستروئید1در1پالسما1بیان1گر1نیاز1ورزشکاران1به1کدام1ماده1است؟.
د(1ویتامین ج(1چربی1 ب(1پروتئین1 الف(1امالح1

  1 نگرانی1اصلی1بیماران1مبتال1به1دیابت1نوع1I1در1هنگام1فعالیت،1کدام1است؟.
ب(1آسیب1کلیه1ها 1 الف(1آسیب1اعصاب1پیرامونی1

د(1هیپوگلیسیمی 1 ج(1هیپرگلیسیمی1

 81 مهار1احتمالی1ترشح1هورمون1انسولین1هنگام1فعالیت1ورزشی1را1به1افزایش1ترشح1چه1هورمونی1نسبت1داده1اند؟.
1ACTH1)د ج(1اپی1نفرین1  T41)1ب 1111111-TGF1)الف

 91 کمبود1کدام1ویتامین1سبب1اثرات1تخریبی1بیش1تر1رادیکال1های1آزاد1در1هنگام1ورزش1های1شدید1می1شود؟.
B121)د 11K1)ج 1D1)ب 11E1)الف

201 مصرف1یک1بطری12501گرمی1نوشیدنی1ورزشی1که1حاوی131درصد1قند1و1 درصد1اسیدهای1آمینه1می1باشد1حدود1...1کیلوکالری1انرژی1.
وارد1بدن1می1کند.

د(401 ج(1301 ب(61 1 الف(21 1
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گزینه1)ج(1صحیح1است..1 
گزینه1)ب(1صحیح1است..21
گزینه1)د(1صحیح1است..31
گزینه1)د(1صحیح1است..41
گزینه1)الف(1صحیح1است..51
گزینه1)ج(1صحیح1است..61
گزینه1)ب(1صحیح1است.1به1فصل181مراجعه1شود..1 
گزینه1)ج(1صحیح1است..81
گزینه1)الف(1صحیح1است..91
گزینه1)ب(1صحیح1است..01 

گزینه1)الف(1صحیح1است..1  
گزینه1)د(1صحیح1است..21 
گزینه1)الف(1صحیح1است..31 
گزینه1)د(1صحیح1است..41 
گزینه1)ج(1صحیح1است..51 
گزینه1)ب(1صحیح1است..61 
گزینه1)د(1صحیح1است..1  
گزینه1)ج(1صحیح1است..81 
گزینه1)الف(1صحیح1است..91 

گزینه1)د(1صحیح1است.1چون1ارزش1انرژی1آزاد1شده1از1کربوهیدرات1وپروتئین1تقریبا1برابراست1)141کیلوکالری(،1بنابراین1در201.1
کل41درصد12501گرم1را1در1عدد141ضرب1می1کنیم1)40=01 1×41(.

آزمون فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کنکور سراسری 1387

 1 هنگام1تمرینات1ورزشی1استقامتی،1چه1تغییری1در1چرخه1االنین1–1گلوکز1به1وجود1می1آید؟.
د(1کاهش1بارز ج(1کاهش1جزئی1 ب(1افزایش1جزئی1 الف(1افزایش1بارز1

21 کدام1گیرنده1های1عمقی،1مسئول1افزایش1نقش1تولیدی1در1برابر1بار1اعمال1شده1در1یک1وزنه1بردار1به1شمار1می1رود؟.
د(تارهای1درون1دوکی ج(1تارهای1برون1دوکی1 ب(1اندام1وتری1گلژی1 الف(1سیستم1گاما1

31 ترشح1هورمون1ANP1باعث1چه1تغییری1می1شود؟.
ADH1ب(1تحریک1ترشح 11ADH1الف(1جلوگیری1از1آزاد1شدن

د(1گلوکونئوژنز 1 ج(سنتز1پروتئین1

41 کمبود1کدام1ویتامین1هنگام1یک1فعالیت1ورزشی1شدید1خطرناک1است؟.
1K1)د 11C1)ج  D1)ب 11A1)الف

51 کدام1یک1از1متغیرهای1زیر1هنگام1فعالیت1بدن1کاهش1می1یابد؟.
د(1حجم1باقی1مانده ج(1حجم1جاری1 ب(1حجم1ذخیره1دمی1 الف(1ظرفیت1دمی1

61 مجموعه1FMN1مستقر1در1آغاز1زنجیره1انتقال1الکترونی1باعث1می1شود1تا1الکترون1ها1و1پروتون1ها1از1به1زنجیره1منتقل1شود..
1NADPH1)د 1GTP1)ج 1111FADH1)ب 1NADH1)الف

 1 هنگامی1که1مقدار1R1یک1فعالیت1ورزشی1معادل1 10/8شده1باشد،1احتماال1کدام1ماده1غذایی1بیش1تر1مورد1مصرف1قرار1گرفته1است؟.
د(1کربوهیدرات ج(1تری1گلیسرید1 ب(1پروتئین1 الف(1اسید1چرب1

81 نوشیدن1مایعات1حاوی1گلیسرول1قبل1از1فعالیت1ورزشی1باعث1چه1تغییری1می1شود؟.
ب(1افزایش1ضربان1قلب الف(1افزایش1دمای1راست1روده1
د(1کاهش1ادرار1دفعی 1 ج(1کاهش1بازگشت1وریدی1

91 دلیل1افزایش1انحراف1اکسیژن1هنگام1دویدن1در1سراشیبی1چیست؟.
ب(1افزایش1جریان1خون 1 الف(1آسیب1عضالنی1

د(1تحریک1تنفس1میتوکندریایی 1 ج(1افزایش1بارز1دمای1عضله1

 01 در1کدام1یک1از1مراحل1تکانه1عضالنی1انرژی1بیش1تری1مصرف1می1شود؟.
ب(1برگشت1یون1کلسیم1به1شبکه1سارکوپالسمی الف(1رهایش1کلسیم1از1شبکه1سارکوپالسمی1

د(1اتصال1کلسیم1به1تروپونین1و1چرخش1تروپومیوزین ج(1آزاد1شدن1سر1میوزین1از1نقاط1فعال1آکتین1



  1 بهترین1رژیم1غذایی1مکمل1فعالیت1های1ورزشی1مقاومتی1برای1افزایش1محیط1آنابولیکی1بدن1چیست؟.
1E1ب(1مخلوط1کربوهیدارت1و1ویتامین 1 الف(1اسید1آمینه1های1تکی1
د(1اسیدهای1چرب1غیراشباع1و1پروتئین ج(1مخلوط1کربوهیدرات1و1پروتئین1

 21 آن1چه1درباره1ی1فشار1خون1سیستولی1و1دیاستولی1در1آغاز1فعالیت1ورزشی1می1توان1گفت،1این1است1که1....؟.
الف(1با1شروع1فعالیت1ورزشی1فشار1خون1دیاستولی1و1سیستولی1سریعا1ًافزایش1می1یابد.

ب(1با1شروع1فعالیت1ورزشی1فشار1سیستولی1کاهش1و1فشار1دیاستولی1سریعا1ًافزایش1می1یابد.

ج(1فشار1خون1سیستولی1و1دیاستولی1هر1دو1بالفاصله1با1شروع1فعالیت1ورزشی1کاهش1می1یابند.
د(1به1دنبال1افزایش1اولیه1فشار1خون1دیاستولی1در1آغاز1فعالیت1ورزشی1فشار1خون1متوسط1کاهش1می1یابد.

 31 احتمال1افزایش1کدام1یک1از1فرایندهای1زیر1هنگام1فعالیت1ورزشی1وجود1دارد؟.
د(1لیپوژنز ج(1گلیکوژنز1 ب(1گلوکونئوژنز1 الف(1پروتئوژنز1

 41 هنگام1فعالیت1ورزشی1فزاینده،1غلظت1کدام1هورمون1به1صورت1توانی1افزایش1می1یابد؟.
د(1انسولین ج(1رشد1 ب(1گلوکاگون1 الف(1کورتیزول1

 51 هنگام1فعالیت1ورزشی1شدید1کوتاه1مدت،1آنزیمی1که1فرایند1سنتز1ATP1را1تضمین1می1کند،1چیست؟.
د(1الکتات1دهیدروژناز  ATPase1)ج ب(11پیروات1کیناز1 الف(کراتین1کیناز1

 61 مولکول1پروتئینی1که1بر1اثر1فعالیت1های1ورزشی1افزایش1می1یابد1و1باعث1کاهش1کشش1سطحی1حبابچه1ها1و1گسترش1اتساع1پذیری1.
آن1ها1می1شود،1می1شود؟

د(1هموسیستئین ج(1سورفاکتانت1 ب(1کامپلیانس1 الف(1امپدانس1

  1 ضربان1قلب1حداکثر1یک1فرد1401ساله،801 1ضربه1در1دقیقه1و1ضربان1قلب1استراحتی1او1801ضربه1در1دقیقه1است،1محدوده1ضربان1.
قلب1تمرین1این1فرد1بر1اساس01 1درصد1حداکثر1ضربان1قلب1ذخیره1ای1چقدر1است؟

د(501  ج(401 1 ب(361 1 الف(261 1

 81 کدام11عبارت1در1خصوص1واکنش1های1انرژی1زا1صحیح1می1باشد؟.
الف(1آنتروپی1شکلی1از1انرژی1است1که1به1طور1کامل1استفاده1می1شود.

ب(1هرچهG1∆ منفی1تر1باشد،1میزان1انرژی1رها1شده1در1واکنش1کم1تر1است.
ج(1هرچهG1∆ منفی1تر1باشد،1میزان1انرژی1رها1شده1در1واکنش1بیش1تر1است.

د(G1∆ معادل41 -1کیلوکالری1در1مول1با1انرژی1آنتروپی1یکسان1استفاده1می1شود.

 91 هنگام1فعالیت1زیر1بیشینه1در1محیط1گرم1کدام1متغیر1افزایش1می1یابد؟.
د(1اختالف1اکسیژن1سرخرگی1–1سیاهرگی ج(بازگشت1وریدی1 ب(1حجم1پالسما1 الف(1حجم1ادرار1

201 کم1ترین1VO2MAX1هنگام1کدام1فعالیت1ورزشی1به1دست1می1آید؟.
د(1شنا ج(1دویدن1 ب(1پله1ورزشی1 الف(1کارسنج1دستی1
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گزینه1)ب(1صحیح1است.1در1هنگام1تمرین1های1استقامتی،1زمان1روزه1داری1و1کمبود1ذخایر1کربوهیدراتی1و1چربی1چرخه1آالنین1–1.1 
گلوکز1فعال1می1شود.1در1تمرین1استقامتی1به1ویژه1در1اواخر1تمرین1که1دخایر1کربوهیدرات1تخلیه1می1شود،1این1چرخه1افزایش1می1یابد،1

اما1افزایش1بارز1یا1جزئی1به1نظر1طراح1بستگی1دارد.
گزینه1)د(1صحیح1است.1گزینه1الف1و1ج1گیرنده1ی1عمقی1نیستند.1گزینه1ب1نیز1به1تنش1حساس1است1و1باعث1مهار1تنش1می1شود.21.1

گزینه1د1باعث1افزایش1تنش1می1شود.
گزینه1)الف(1صحیح1است.1ANP1از1قلب1ترشح1می1شود.1در1نتیجه1ی1افزایش1حجم1خون1و1افزایش1فشار1خون،1ANP1از1دهلیز1قلب31.1

رها1می1شود1و1رنین1را1مسدود1می1کند.1در1نتیجه1آلدسترون1نیز1کاهش1می1یابد.1بنابراین1اثر1کلی1ANP1باعث1می1شود1که1سدیم1و1
آب1بیش1تری1توسط1کلیه1ها1دفع1شود.1در1نتیجه1فشار1خون1کاهش1می1یابد.1ANP1باعث1می1شود1که1آب1بیش1تری1توسط1کلیه1ها1دفع1



شود،1ADH1باعث1می1شود1که1آب1بیش1تری1توسط1کلیه1ها1جذب1شود.
گزینه1)ج(1صحیح1است.1به1فصل1تغذیه121مراجعه1شود..41
گزینه1)ب(1صحیح1است..51
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1فصل1سیستم1های1انرژی1و1پیوست41-1زنجیره1انتقال1الکترون1مراجعه1شود..61
گزینه1)د(1صحیح1است.1R1معادل1 1به1کربوهیدرات1کامل1تعلق1دارد1و1R1برابر1با01 /10به1چربی1تعلق1دارد.1بنابراین1این1دو1عدد1.1 

را1باهم1جمع1کرده1وبر121تقسیم1می1کنیم.1یعنی10/851=121÷01 / 01،1 / 1=01 /1+10 
بنابراین10/851میانگین1است.1R1باالتر1از10/851مربوط1به1کربوهیدرات1است1و1R1پایین1تر1از10/851مربوط1به1چربی1است.1بنابراین1

عدد1 10/8به1کربوهیدرات1مربوط1می1شود.
فرایند81.1 این1 می1یابد.1 افزایش1 بدن1 آب1 کل1 ذخایر1 فعالیت،1 از1 قبل1 گلیسرول1 حاوی1 مایعات1 نوشیدن1 با1 است.1 )د(1صحیح1 گزینه1

هایپرهیدراسیون1می1تواند1موجب1کاهش1تواتر1قلبی،1کاهش1دمای1راست1روده1و1کاهش1میزان1ادرار1دفعی1می1شود1ووزن1کل1بدن1
و1مدت1زمان1فعالیت1ورزشی1درازمدت1تا1رسیدن1به1خستگی1ارادی1را1افزایش1می1دهد.

گزینه1)ج(1صحیح1است.1برای1پاسخ1به1این1سئوال1به1بحث1انحراف1اکسیژن1در1مبحث1VO2MAX1مراجعه1شود..91
گزینه1)ب(1صحیح1است.1برگشت1یون1های1کلسیم1به1شبکه1سارکوپالسمی1توسط1انتقال1فعال1صورت1می1گیرد1و1مستلزم1صرف01.1 

1ATP 1ATPاست.1در1فرایند1انقباض1در1ضربه1پرتوان1و1بازگشت1کلسیم1به1شبکه1سارکوپالسمی1انرژی1نیاز1است1که1از1تجزیه1
حاصل1می1شود.

گزینه1)ج(1صحیح1است..1  
گزینه1)ج(1صحیح1است.1در1آغاز1فعالیت1ورزشی1فشار1خون1سیستولی1و1دیاستولی1سریعا1افزایش1نمی1یابند؛1بلکه1ابتدا1کاهش21.1 

می1یابند؛1زیرا،1در1آغاز1فعالیت1ابتدا1یک1اتساع1عروقی1داریم1و1در1ادامه1با1توجه1به1شرایط1تمرین،1تغییرات1مربوط1حاصل1می1شود.1از1
طرفی1با1بررسی1گزینه1ها1می1توان1بیان1کرد1که1چون1فشار1خون1دیاستولی1معموال1ثابت1می1ماند1و1یا1کاهش1جزئی1دارد،1پس1گزینه1های1

الف1و1ب1و1د1که1افزایش1فشار1دیاستولی1را1ذکر1کرده1اند،1نادرست1بوده1و1گزینه1ج1درست1می1باشد.
گزینه1)ب(1صحیح1است.1گزینه1های1الف1و1ج1و1د1بحث1سنتز1مواد1مختلف1است.1اما1گزینه1ب1یعنی1فرایند1ساخت1گلوکز1از1مواد31.1 

غیر1کربوهیدارتی1مانند1الکتات،1اسید1پیروات،1گلیسرول،1باقی1مانده1بنیان1کربنی1اسیدهای1آمینه1و1...1که1در1هنگام1تخلیه1ذخایر1
کربوهیدراتی1وچربی1و1همچنین1در1زمان1قحطی1و1روزه1داری1اتفاق1می1افتد.

گزینه1)الف(1صحیح1است..41 
گزینه1)الف(1صحیح1است.1گزینه1ب1دوچرخه1گلیکوز1دخالت1دارد1)به1این1چرخه1مراجعه1شود(.1گزینه1ج1تجزیه1کننده1ATP1است.51.1 

گزینه1د1در1تشکیل1الکتات1شرکت1می1کند.1کراتین1کیناز1از1آنزیم1های1کلیدی1سیستم1فسفاژن1است.
در61.1  موجود1 مقاومت1 نتیجه1 در1 و1 شود1 کم1تر1 حبابچه1ها1 سطحی1 کشش1 تا1 می1شود1 باعث1 سورفاکتانت1 است.1 صحیح1 )ج(1 گزینه1

برابراتساع1حبابچه1ها1را1کاهش1و1اتساع1پذیری1را1افزایش1می1دهد.
گزینه1)د(1صحیح1است.1یکی1از1راه1های1تعیین1شدت1تمرین،1روش1ضربان1قلب1است.1بنابراین1برای1تعیین1شدت1مشخصی1از1.1  

تمرین1باید1ضربان1قلب1نشان1)هدفTHR( 1)(1را1بدست1آورد.1لذا،12روش1برای1تعیین1THR1می1توان1نام1برد:1 -1روش1ضربان1
قلب1ذخیره1بیشینه؛1و21-1روش1حداکثر1ضربان1قلب.

روش 1:1توسط1کارووننKarvonen(1(1توسعه1یافته1و1مشتمل1بر1محاسبه1ضربان1قلب1ذخیره1بیشینه1)HRR(1است1که1به1صورت1
زیر1محاسبه1می1شود:

11111HRR=HR1max1–1HR1rest11- 
1HR1max=1حداکثر1ضربان1قلب1فرد1است.

1HR1rest=1ضربان1قلب1زمان1استراحت1فرد1است.
1HRR1=1 801–1801= 00111111111:1بنابراین1در1سئوال1فوق1داریم

2-1ضربان1قلب1نشانTHR(1(1می1تواند1به1صورت1درصدی1از1HRR1به1اضافه1ی1HR1rest1تعیین1گردد.
بنابراین1در1تست1مذکور1که01 1درصد1ضربان1قلب1ذخیره1بیشینه1را1خواسته،1خواهیم1داشت:

THR1=1% 01HRR1+111HR1rest1=1)10/ 0×1 00(1+1801=1 50
روش1:21در1این1روش1THR1تنها1توسط1HR1max1محاسبه1می1شود.1یعنی:1

% 01THR1=10/ 01×1 801= 26
با1مقایسه1این1دو1روش،1می1بینیم1که1THR1مورد1نظر1متفاوت1است.
توجه:1روش1مورد1استفاده1برای1جواب1این1تست،1روش1 1است.

گزینه1)ج(1صحیح1است.1در1موجودات1زنده،1علمی1که1نحوه1تبدیل1انرژی1را1از1شکلی1به1شکل1دیگر1مطالعه1می1کند،1علم1بیوانرژتیک81.1 
نامیده1می1شود.1این1علم1دو1ریشه1در1دو1قانون1بسیار1مهم1دارد:1 -1انرژی1نه1تولیدشدنی1است1و1نه1از1بین1رفتنی،1بلکه1می1تواند1

1.  Target Hart Rate (THR)



1free(11ورهایش1انرژی1آزاد،)Entropy(1از1شکلی1به1شکل1دیگر1تغییر1یابد؛1و21-1انتقال1انرژی1همواره1در1جهت1افزایش1انتروپی
energy(1انجام1می1شود.1انتروپی1شکل1غیر1قابل1استفاده1انرژی1است.

در1مورد1قانون1اول1می1توان1بیان1کرد1که1مثال1انرژی1آزاد1شده1در1جریان1یک1واکنش1شیمیایی1می1تواند1به1انرژی1قابل1استفاده،1
انرژی1نورانی،1انرژی1حرارتی1ویاشکلی1از1انرژی1غیر1قابل1استفاده1)انتروپی(1منجر1شود.

قانون1دوم1به1ما1کمک1می1کند1تا1درک1کنیم1که1چرا،1یا1درچه1جهتی1یک1واکنش1پیش1می1رود1و1در1نتیجه1انرژی1شیمیایی1آزاد1می1شود.
انرژی1 استفاده،1 قابل1 انرژی1 گرما،1 به1شکل1 تغییرات1 از1 مجموعه1ای1 در1 انرژی1 شیمیایی،1 واکنش1 یک1 دادن1 رخ1 هنگامی1 بنابراین،1

غیرقابل1استفاده1)انتروپی(1و1نور1آزاد1می1شود.
انرژی1قابل1استفاده1را1اصطالحا1انرژی1آزاد1گیبزGibbs1free1energy(1(1می1گویند.1این1شکلی1از1انرژی1است1که1سلول1ها1می1توانند1

برای1انجام1کار1از1آن1استفاده1کنند.
انتروپی1شکل1دیگری1از1انرژی1است1که1نمی1توان1از1آن1استفاده1کرد1وباافزایش1حرکات1اضافی1و1نامنظم1مشخص1می1شود.

طبق1قانون1دوم1بیوانرژیک،1تمام1واکنش1های1شیمیایی1در1جهتی1پیش1می1روند1که1به1رهایش1انرژی1آزاد1منجر1می1شوند1و1اصطالحا1
1G∆ 1 )∆G(1نشان1داده1می1شود.1پس،1هرچه1 انرژی1منفی1 تغییرات1 به1صورت1 این1موضوع1 نامیده1می1شوند.1 انرژی1زا1 واکنش1های1
منفی1تر1باشد،1میزان1انرژی1آزاد1شده1از1واکنش1ها،1بیش1تر1است.1اگر1G∆1صفر1باشد،1واکنش1در1حال1تعادل1است1و1هیچ1تغییری1

خالصی1در1مواد1سوختی1)سوبسترا(،1فراورده1های1آن1ها1و1انتقال1انرژی1آزاد1رخ1نمی1دهد.
گزینه1)د(1صحیح1است.1به1دلیل1این1که1در1محیط1گرم1مقداری1از1خون1برای1دفع1گرما1به1سطح1پوست1می1رود،1بازگشت1وریدی1و91.1 

حجم1پالسما1کاهش1می1یابد.1در1نتیجه1احتماال1بافت1ها1از1خونی1که1به1سمت1آن1ها1می1رود1حداکثر1اکسیژن1را1برداشت1می1کنند.1این1
امر1موجب1افزایش1اختالف1اکسیژن1خون1سرخرگی1–1سیاهرگی1می1شود.

گزینه1)الف(1صحیح1است..201
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 1 کار1گیرنده1های1مفصلی1هنگام1فعالیت1ورزشی1کدام1است؟.
ب(1افزایش1میزان1تهویه 1 الف(1احساس1فشار1

د(1افزایش1فشارخون1وضربان1قلب 1 ج(1جلوگیری1از1آسیب1عضله1

21 کدام1یک1از1تارهای1درون1عضالنی1نورون1حرکتی1گاما1را1تحریک1می1کند؟.
ب(1مرکز1تارهای1برون1دوکی الف(1دوسر1تارهای1برون1دوکی1
د(1مرکز1تارهای1درون1دوکی 1 ج(1دوسر1تارهای1درون1دوکی1

31 افزایش1حالت1اسیدوز1در1مویرگ1های1عضالنی1کدام1پیامد1را1به1دنبال1خواهد1داشت؟.
ب(1تسهیل1در1اتصال1اکسیژن1به1هموگلوبین الف(1افزایشHCO31-1در1خون1

د(1کاهش1تنوس1عضالت1صاف1دیواره1ی1مویرگی ج(1تسهیل1در1مهار1مراکز1تنفسی1در1ساقه1ی1مغز1

41 چه1بخشی1در1،1CNS1اطالعات1درون1دادی1را1از1نواحی1مختلف1مغز1دریافت1کرده1و1آن1ها1را1برای1آگاه1کردن1قشر1حرکتی1از1الگوهای1.
حرکتی1مناسب1ترکیب1می1کند؟

ب(1هسته1دم1دارعقده1های1قاعده1ای الف(1ناحیه1بروکادر1زیر1قشر1حسی1
د(1نورون1های1مخروطی1در1قشر1پیش1حرکتی ج(1هسته1قرمز1عقده1های1قاعد1ه1ای1

51 حداکثر1اکسیژن1مصرفی1کدام1عضله1بر1حسب1میلی1لیتر1به1ازای1یک1کیلوگرم1وزن1عضله1در1یک1غیر1ورزشکار1بیش1تر1است؟.
د(1دوقلو ج(1سه1سر1بازویی1 ب(1جلوبازو1 الف(1نعلی1

61 علت1افزایش1VO21هنگام1فعالیت1ورزشی1در1ارتفاع1متوسط1تا1زیاد1را1چه1می1داند؟.
ب(1افزایش1برون1ده1قلبی1در1کنار1هورمون1های1تنظیمی الف(1افزایش1کار1تنفس1وافزایش1کاتکوالمین1های1خون1
د(1درگیری1بیش1تر1Hb1در1تبادل1O21در1سطح1خون 11T31ج(1افزایش1هورمون1های1کاتکوالمینی1و1انسولین1و

 1 پیامد1تخلیه1ذخایر1کربوهیدرات1چیست؟.
الف(1افزایش1زمان1رسیدن1به1خستگی



ب(1کاهش1دفع1نیتروژن1از1طریق1تعریق1وادرار
ج(1افزایش1سریع1مقادیر1آمونیاک1درون1سلولی1و1پالسمایی

د(1کاهش1فعالیت1مجموعه1آنزیم1های1درگیر1در1تجزیه1اسیدهای1آمینه

81 کبد1وظایف1متابولیکی1گوناگونی1را1انجام1می1دهد،1مهم1ترین1این1واکنش1ها1برای1انجام1فعالیت1های1ورزشی1کدامند؟.
الف(1آزاد1ساختن1گلوکز1و1FFA1و1تولید1مولکول1های1لیپوپروتئینی

ب(1سنتز1پروتئین1ها1از1اسیدهای1آمینه1و1سنتز1گلیکوژن1پس1از1فعالیت1ورزشی
ج(1انتقال1کلسترول1خون1وتری1آسیل1گلیسرول1و1تولید1گلوکز1از1فرایند1گلوکونئوژنز
د(1تولید1گلوکز1از1فرایند1گلوکونئوژنز1وسنتز1گلیکوژن1کبد1پس1از1فعالیت1ورزشی

91 دو1هورمونی1که1درپایان1فعالیت1های1استقامتی1سبب1گلوکونئوژنز1می1شوند،1کدامند؟.
ب(1گلوکاگون1–1کورتیزول 1 الف(1گلوکاگون1–1اپی1نفرین1

د(1اپی1نفرین1–1نوراپی1نفرین 1 ج(1کورتیزول1–1اپی1نفرین1

 01 افزایش1مقادیرNH31+1عضله1و1خون1نشانه1غیر1مستقیم1افزایش1کدام1فرایند1متابولیکی1است؟.
د(1گلیکوژنولیز ج(1گلیکولیز1 ب(1لیپولیز1 الف(1پروتئولیز1

  1 خوردن1کدام1ماده1سبب1افزایش1سنتز1گلیکوژن1در1دوساعت1اولیه1دوره1بازیافت1می1شود؟.
د(1پوره1تازه1سیب1زمینی ج(1لوبیای1پخته1شده1 ب(1نان1گندم1خالص1 الف(1ماکارونی1آب1پز1

 21 افت1قطعه1ST1هنگام1فعالیت1ورزشی1نشانه1چیست؟.
د(1مانوروالسالوا ج(1کم1خونی1میوکارد1 ب(1پرتپشی1میوکارد1 الف(1آنوکسی1میوکارد1

 31 کم1ترین1حجم1بطن1چپ1در1چه1مرحله1ای1از1فعالیت1قلب1مشاهده1می1شود؟.
ب(1انتهای1سیستول1بطنی 1 الف(1ابتدای1سیستول1بطنی1
د(1انتهای1دیاستولی1بطنی 1 ج(1ابتدای1دیاستول1بطنی1

 41 مشاهده1شده1است1پس1از1یک1هفته1تمرین1استقامتی1ابعاد1قلبی1سریعا1ًافزایش1می1یابد،1سازوکار1اصلی1این1سازگاری1چیست؟.
ب(1افزایش1حجم1پایان1سیستولی1بطن1چپ الف(1افزایش1سریع1پالسما1و1حجم1خون1

د(1گسترش1دیواره1ی1septum1به1درون1حفره1های1بطنی ج(1رشد1دیواره1ی1میوکاردی1به1درون1حفره1ی1بطن1چپ1

 51 پایان1. بار1در1دقیقه1است.1اختالف1حجم1 لیتر1دردقیقه1و1ضربان1قلب1وی601 1 برون1ده1قلب1ورزشکاری1هنگام1فعالیت1ورزشی،1201
سیستولی1و1دیاستولی1چند1میلی1لیتر1است؟

د(351  ج(301 1 ب(251 1 الف(201 1

 61 کدام1گزینه1در1مورد1سهم1نسبی1دستگاه1های1انرژی1هنگام1مسابقه1ی001 1متر1شنای1پروانه1در1سطح1المپیک1منطقی1به1نظر1می1رسد؟1.
...1درصد1فسفاژن،1...1درصد1اسیدالکتیک1و1..1درصد1هوازی1)به1ترتیب1ازراست1به1چپ(.

د(01 -0-201 1 ج(1501-301–1201 ب(130-201–11501 الف(01 -1201–01 11

  1 کدام1دسته1از1انتقال1دهنده1های1پروتئینی1موجود1در1سارکولما1در1پاسخ1به1انسولین1وفعالیت1ورزشی1هردوافزایش1می1یابند؟.
GLUT41)د  GLUT3)ج 111GLUT21)ب 1GLUT11)الف

 81 کدام1عبارت1در1خصوص1شاخص1قندی1در1تغذیه1ورزشکاران1صحیح1است؟.
الف(1مصرف1غذاهای1با1شاخص1قندی1زیاد1قبل1از1فعالیت1ورزشی،1تأثیری1بر1هیپرانسولینی1خون1ندارد.

ب(1بیش1تر1کربوهیدرات1های1پیچیده1شاخص1قندی1زیادتری1دارند1واستفاده1از1آن1ها1از1سوی1ورزشکاران1بهتر1است.
ج(1برای1به1حداکثر1رساندن1سنتز1گلیکوژن1در121ساعت1اولیه1دوره1بازیافت،1غذاهای1دارای1شاخص1قندی1زیاد1بهترند.

د(1پوره1تازه1ی1سیب1زمینی1شاخص1قندی1کمی1دارد،1بنابراین1ورزشکاران1باید1بعد1از1فعالیت1ورزشی1از1خوردن1آن1بپرهیزند.



 91 دلیل1کم1ترشدن1سنتز1اسید1چرب1در1عضله1اسکلتی1چیست؟.
1LPL1ب(1محدودیت1فعالیت الف(1فعالیت1محدود1مسیر1سنتز1فسفات1
1HSL1د(1محدودیت1فعالیت 11Aج(1محدودیت1فعالیت1مالونیل1کو

201 با1مصرف1 /10مول1گلوکز1در1دستگاه1گلیکولیز1بی1هوازی1چندگرم1اسید1الکتیک1تولید1می1شود؟.
د(81  ج(1361 ب(21 1 الف(081 1
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گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1ص1 2 1فصل1چهارم1رجوع1شود..1 
گزینه1)ج(1صحیح1است.1به1ص2211 1فصل1چهارم1رجوع1شود..21
گزینه1)د(1صحیح1است..31
گزینه1)ب(1صحیح1است.1به1ص411  1و51  1ستون1دوم1پاراگراف1دوم1رجوع1شود..41
گزینه1)الف(1صحیح1است..51
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1ص13481رجوع1شود..61
گزینه1)ج(1صحیح1است.1به1ص1841،1831رجوع1شود..1 
گزینه1)د(1صحیح1است..81
و91.1 130  به1شکل1ص1 توجه1 با1 اما،1 شوند؛1 می1 گلوکونئوژنز1 فرایند1 افزایش1 موجب1 فوق1 های1 هورمون1 است.1 )د(1صحیح1 گزینه1

توضیحات1ص13021گزینه1د1می1تواند1صحیح1باشد.
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1ص1841رجوع1شود..01 
گزینه1)د(1صحیح1است..1  
گزینه1)ج(1صحیح1است..21 
گزینه1)ب(1صحیح1است..31 
گزینه1)الف(1صحیح1است..41 
گزینه1)ب(1صحیح1است.1اختالف1حجم1پایا1سیستولی1ودیاستولی1همان1حجم1ضربه1ای1است؛1پس1از1فرمول1زیر1عدد251 1بدست51.1 

می1آید.1برون1ده1قلب1=1حجم1ضربه1ای1×1ضربان1قلب
گزینه1)ج(1صحیح1است..61 
گزینه1)د(1صحیح1است.1پروتئین1های1GLUT 1و1GLUT41برروی1سارکولما1قرار1دارند.1GLUT41انتقال1دهنده1ی1اصلی1گلوکز1.1  

در1عضله1اسکلتی1است1و1تعداد1آن1در1پاسخ1به1انسولین1و1فعالیت1ورزشی1افزایش1می1یابد.
گزینه1)ج(1صحیح1است.1به1ص13681نکته1ی1ابتدای1ستون1دوم1رجوع1شود..81 
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1ص41 1پاراگراف1آخر1رجوع1شود..91 
گزینه)د(1صحیح1است..201

1C6H 2O6)یک1مول1گلوکز(1معادل801 1گرم1است.1در1دستگاه1گلیکولیز121مول1اسید1الکتیک1)C3H6O3(تولید1می1کند.1هر1مول1

اسید1الکتیک1معادل1901گرم1است1که1در1مجموع801 1گرم1اسیدالکتیک1می1شود.1اگر1این1عدد1را1در1 /10ضرب1کنید،81 1گرم1
خواهد1شد.
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 1 هنگام1ورزش1هوازی،1تولید1رادیکال1های1آزاد1و1دفاع1ضد1اکسایشی1به1ترتیب1چه1تغییری1می1کند؟.
ب(1کاهش1–1کاهش 1 الف(1افزایش1–1افزایش1
د(1افزایش1–1کاهش 1 ج(1کاهش1–1افزایش1

21 فعالیت1های1ورزشی1از1طریق1کدام1سازوکار1احتمالی1سبب1افزایش1ورود1گلوکز1به1داخل1سلول1عضالنی1فعال1می1شود؟.
ب(1افزایش1حساسیت1انسولین1و1کاهش1مقاومت1انسولین الف(1کاهش1GLUT41و1افزایش1مقاومت1انسولین1

د(1افزایش1GLUT41و1افزایش1مقاومت1انسولین 11GLUT41ج(1کاهش1حساسیت1انسولین1و1کاهش

31 سوبسترای1اصلی1در1فعالیت1ورزشی1کم1شدت1کدام1است؟.
ب(1ذخایر1چربی1آندروژنی1عضالت1اسکلتی الف(1گلوکز1و1گلیکوژن1عضالت1

د(1گلوکز1موجود1در1گردش1خون ج(1اسیدهای1چرب1آزاد1گردش1خون1

41 در1متابولیسم1فعالیت1ورزشی،1واکنش1های1اکسیداسیون1–1احیا1را1کدام1آنزیم1ها1کاتالیز1می1کنند؟.
د(1دهیدروژناز ج(1فسفوریالز1 ب(1دفسفوریالز1 الف(1پروتئاز1

51 پس1از1طناب1زدن1سریع1در1مدت121دقیقه،1میزان1الکتات1پالسما1به21 1میلی1مول1در1لیتر1رسیده1است.1کدام1گزینه1در1مورد1سهم1.
دستگاه1های1انرژی1در1این1فعالیت1منطقی1به1نظر1می1رسد؟

الف(01 1درصد1فسفاژن1-80درصد1گلیکولیز1بی1هوازی-01 1درصد1هوازی
ب(1501درصد1فسفاژن1-30درصد1گلیکولیز1بی1هوازی-1201درصد1هوازی
ج(1301درصد1فسفاژن1-20درصد1گلیکولیز1بی1هوازی-1501درصد1هوازی
د(1201درصد1فسفاژن1-50درصد1گلیکولیز1بی1هوازی-1301درصد1هوازی

61 کدام1گروه1از1هورمون1ها1هنگام1ورزش،1فرایند1متابولیسمی1لیپولیز1را1تسهیل1می1نمایند؟.
ب(1گلوکاگون،1رشد1و1تیروکسین الف(1آلدسترون،1کورتیزول1واپی1نفرین1

د(1انسولین،1اپی1نفرین1و1کورتیزول ج(1انسولین،1رشد1و1تیروکسین1

 1 کدام1عبارت1صحیح1است؟.
الف(1لوبیای1پخته1و1پوره1ی1سیب1زمینی1پیش1ترین1شاخص1قندی1را1دارند.

ب(1قبل1از1فعالیت1ورزشی،1تزریق1یک1عامل1اسمزی1به1درون1خون،1آب1را1کامال1ًدردرون1سلول1حبس1می1کند.
ج(1با1وجود1خطر1وقوع1هیپوگلیسمی،1نباید1از1مصرف1CHO1قبل1از1فعالیت1ورزشی1خودداری1کرد.
د(1غلظت1زیاد1FFA1در1خون1هنگام1فعالیت1ورزشی1بیشینه،1سبب1صرفه1جویی1گلیکوژن1نمی1شود.

81 افزایش1دامنه1ی1EMG1عضله1ی1دو1سربازو1هنگام1خستگی1حاصل1از1نگه1داشتن1یک1وزنه1در1دست،1به1کدام1علت1است؟.
الف(1افزایش1یون1کلسیم1خارج1سلولی

ب(1افزایش1فعالیت1اندام1وتری1گلژی1در1عضله1ی1دو1سر1بازویی
ج(1کاهش1فراخوانی1واحدهای1حرکتی1بزرگ1تر
د(1افزایش1فراخوانی1واحدهای1حرکتی1بزرگ1تر

91 نیروی1عضالنی1با1افزایش1.....1افزایش1می1یابد..
ب(1فعالیت1اندام1وتری1گلژی1درهمان1عضله الف(1فاصله1ی1تحریکات1متوالی1عصبی1
د(1فراخوانی1دوک1های1عضالنی1همان1عضله ج(1مکانیزم1های1مهاری1در1دستگاه1عصبی-1عضالنی1

 01 نوروترانسمیتری1که1بر1ساقه1مغز،1نخاع،1مخچه1وقشر1مغز1عمل1می1کند1و1هماهنگی1حرکتی1هنگام1فعالیت1ورزشی1را1کنترل1می1کند1چه1نام1دارد؟1.
د(1سروتونین 11GABA1)ج ب(1نوراپی1نفرین1 الف(استیل1کولین1



  1 کدام1عبارت1صحیح1است؟.
1الف(1هر1مولکول1تروپومیوزین1به1361مولکول1آکتین1G1و1 1مولکول1آکتین1،1Fمتصل1می1شود.

ب(1در1مقایسه،1انقباض1های1کانسنتریک1و1اسنتریک،1نیروی1مشابهی1تولید1می1کنند.
ج(1زمانی1که1موج1دپالریزاسیون1به1ناحیه1ی1پیوندی1مجاری1T1وشبکه1ی1سارکوپالسمی1می1رسد،1کلسیم1وارد1SR1می1شود.

د(1با1اتصال1ATP1به1سرهای1S11میوزین1و1آزاد1شدن1،1ADP1پیوند1بین1آکتین1و1میوزین1شکسته1می1شود.

 21 ظرفیت1تامپونی1کدام1یک1از1ترکیبات1خون1کمتر1است؟.
د(1پروتئین1ها ج(1بی1کربنات1 ب(1فسفات1ها1 الف(1هموگلوبین1

 31 نسبت1حجم1ضربه1ای1به1حجم1پایان1دیاستولی1یک1قلب1سالم1هنگام1استراحت1و1فعالیت1ورزشی1به1ترتیب1چند1درصد1است؟.
د(01 -60 ج(180-601 ب(1601-251 الف(11651-601

 41 افزایش1انقباض1پذیری1قلب1هنگام1ورزش،1به1کدام1علت1است؟.
ب(1افزایش1پتاسیم1خارج1سلولی1میوکارد الف(1افزایش1ورود1کلسیم1به1شبکه1ی1سارکوپالسمیک1

د(1افزایش1ترشح1استیل1کولین1در1پایانه1های1عصب1سمپاتیک ج(1افزایش1فعالیت1آنزیم1ATPase1میوکارد1

 51 کدام1گیرنده1ی1حسی1هنگام1فعالیت1ورزشی،افزایش1فشار1خون1وضربان1قلب1را1عملیاتی1می1کند؟.
ب(1پایانه1های1عصبی1آزاد 1 الف(1دستگاه1دهلیزی1

د(1گیرنده1های1کششی1سرخرگی 1 ج(1اجسام1سباتی1و1آئورتی1

 61 اختالف1اکسیژن1سرخرگی1–1سیاهرگی1در1عضله1ی1چهارسرران1یک1دوچرخه1سوار1 1میلی1لیتر1در001 1میلی1لیترخون1و1عبور1خون1از1این1.
عضله1201لیتر1در1دقیقه1می1باشد.1اکسیژن1مصرفی1این1عضله1در01 1دقیقه1فعالیت1چند1لیتر1خواهد1بود؟

د(401  ج(0 1 ب(1 1 الف(41 1

  1 نخستین1پاسخ1آلدسترون1برای1بازجذب1آب1کدام1است؟.
ب(1کاهش1پرادراری 1 الف(1افزایش1دفع1پتاسیم1

د(1افزایش1سنتز1پروتئین1های1ناقل1سدیم 1 ج(1افزایش1بازجذب1سدیم1

 81 بر1اثر1فعالیت1بدنی1در1محیط1های1گرم1کدام1اتفاق1رخ1خواهد1داد؟.
الف(1اسموالریته1و1ویسکوزیته1ی1خون1کاهش1می1یابد.
ب(1اسموالریته1و1ویسکوزیته1ی1خون1افزایش1می1یابد.

ج(1اسموالریته1و1ویسکوزیته1ی1وخون1به1ترتیب1کاهش1و1افزایش1می1یابد.

د(1اسموالریته1و1ویسکوزیته1ی1وخون1به1ترتیب1افزایش1و1کاهش1می1یابد.

 91 ارزیابی1کارایی1دستگاه1انتقال1اکسیژن1در1هر1دقیقه1بر1پایه1کدام1مقیاس1فیزیولوژیک1تبیین1می1شود؟.
ب(1میلی1لیتر1اکسیژن1به1ازای1هر1کیلوگرم1از1وزن1خالص1بدن الف(1میلی1لیتر1اکسیژن1به1ازای1هر1کیلوگرم1از1وزن1بدن1

د(1ارزش1مطلق1لیتر1اکسیژن1مصرفی ج(1میلی1لیتر1اکسیژن1به1ازای1هر1سانتی1متر1از1قد1

201 به1اعتقاد1متخصصین1ورزشی1بهبود1اقتصاد1دویدن1به1کدام1عامل1بیشتر1بستگی1دارد؟.
د(1عوامل1فیزیولوژیکی ج(1عوامل1بیوشیمیایی1 ب(1عوامل1محیطی1 الف(1عوامل1بیومکانیکی1
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گزینه1)الف(1صحیح1است..1 
گزینه1)ج(1صحیح1است.1فعالیت1ورزشی1موجب1مصرف1گلوکز1عضالنی1می1شود.1کاهش1گلوکز1عضالنی1موجب1ایجاد1شیب1غلظتی1بین21.1

خون1و1بافت1عضالنی1می1شود.1بنابراین،1گلوکز1از1خون1به1داخل1بافت1عضالنی1بدون1نیاز1به1دخالت1انسولین1انتشار1می1یابد.1بنابراین،1
حساسیت1به1انسولین1افزایش1و1مقاومت1انسولین1کاهش1می1یابد.

گزینه1)ب(1صحیح1است.1گلیکوژن1کبد1و1عضله،1اسیدهای1آزاد1چرب1خون،1اسیدهای1آزاد1چرب1عضله1گلوکز1خون1و1اسیدهای1آمینه31.1



خون1و1عضله1سوبستراهای1مورد1استفاده1هنگام1فعالیت1ورزشی1بلندمدت1هستند.1امادر1فعالیت1های1ورزشی1کم1شدت،سوبسترا1
اصلی1چربی1به1ویژه1چربی1داخل1عضالنی1است.1لطفا1مطالب1صفحه1841کتاب1را1به1دقت1مطالعه1کنید.

گزینه1)د(1صحیح1است..41
گزینه1)د(1صحیح1است..51
گزینه1؟؟1صحیح1است.11به1صفحه13021و13031مراجعه1شود..61
گزینه1)ج(1صحیح1است.1CHOهمان1کربوهیدرات1است..1 
گزینه1)د(1صحیح1است.به1پاراگراف1آخر1صفحه1 8 1رجوع1شود..81
گزینه1)د(1صحیح1است..91
گزینه1)ج(1صحیح1است..01 
گزینه1)د(1صحیح1است..1  
گزینه1)ب(1صحیح1است..21 
گزینه1)ج(1صحیح1است..31 

گزینه1)ج(1صحیح1است..41 
گزینه1)ب(1صحیح1است..51 
گزینه1؟؟؟1صحیح1است..61 
گزینه1)د(1صحیح1است..1  
گزینه1)ب(1صحیح1است..81 

گزینه1)ب(1صحیح1است.صفحه12451کتاب،1پاراگراف1دوم1مراجعه1شود..91 
گزینه1)الف(1صحیح1است.1به1صفحه12501کتاب1مراجعه1شود..201


