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 ماهیچه هاي فعال، گلوکز و اکسیژن را به چه عناصر و موادي تبدیل می کنند؟ -22
 الف) اسید الکتیک و نشاسته

 ب) اسید الکتیک و آب
 ج) دي اکسید کربن و چربی

 د) دي اکسید کربن و آب

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -23
 ته می شوندالف) عضالت اسکلتی بعنوان بزرگ ترین اندام بدن شناخ

 ب) به گلوکز یا گلیکوژن که در عضالت ذخیره می شود، متابولیت گویند
 ج) تخلیه گلیکوژن عامل اصلی رفع خستگی عضالنی می باشد

 د) فرآیند متابولیسم مستقل از اکسیژن (بی هوازي) صورت می گیرد

 می گیرد؟عضالنی در چه زمانی صورت  -بیشترین احتمال صدمه به سیستم هاي مفصلی -24
 الف) زمانی که آن ها در وضعیت ابتدایی خود باشند
 ب) زمانی که آن ها در وضعیت انتهایی خود باشند

 ج) زمانی که در حول نقطه میانی محدود حرکتی خود باشند
 د) هیچکدام

 عضالنی در چه زمانی صورت می گیرد؟ -کمترین خطر صدمه به سیستم هاي مفصلی -25
 در وضعیت ابتدایی خود باشند الف) زمانی که آن ها

 ب) زمانی که آن ها در وضعیت انتهایی خود باشند
 ج) زمانی که در حول نقطه میانی محدود حرکتی خود باشند

 د) هیچکدام

 کدام یک از حاالت گردن استرس زاتر از سایر حاالت است؟ -26
 الف) خمیدگی جانبی

 ب) خمش
 ج) کشش
 د) چرخش

 یک از حاالت کمر ناراحت کننده تر از حاالت دیگر است؟ در حالت ایستاده کدام -27
 الف) کشش کمر
 ب) چرخش کمر

 ج) خمیدگی جانبی
 د) هیچکدام

 در حالت ایستاده کدام یک از حاالت کمر، کمترین ناراحتی را نسبت به سایر حاالت ایجاد می کند؟ -28
 الف) کشش کمر
 ب) چرخش کمر

 ج) خمیدگی جانبی
 د) هیچکدام
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 حالت نشسته کدام یک از حاالت کمر، کمترین ناراحتی را نسبت به سایر حاالت ایجاد می کند؟در  -29
 الف) کشش کمر
 ب) چرخش کمر

 ج) خمیدگی جانبی
 د) هیچکدام

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -30
 الف) مفصل شانه در حالتی که شانه باالتر از بدن قرار می گیرد، کمترین ناراحتی را احساس می کند

 درصد عضالت را درگیر کنند، به مدت چند دقیقه یا ساعت می توانند تحمل شوند 20ب) بارهایی که کمتر از 
 درصد عضالت را درگیر کنند، به مدت تنها چند ثانیه می توانند تحمل شوند 80ج) بارهایی که 

 د) درد قسمت هاي پایینی ستون فقرات یکی از شایع ترین ناراحتی هاي شغلی است

 ؟نشات می گیرد ز کدام یک از بافت هاي زیراکمردرد -31
 الف) درد خود دیسک هاي بین مهره اي

 ب) رباط هاي خلفی و بافت هاي نرم
 ج) استوانک هاي مفاصل آپونیزي

 کمر استمزافید)  ساختار 

 ود؟بیشترین تغییر در فرکانس میانی عضالت راست کننده ستون فقرات رد سطح کدام مهره دیده می ش -32
 L5الف) 
 L4ب) 
 L6ج) 
 L7د) 

 کدام یک از بافت هاي زیر وظیفه مقاومت در برابر نیروهاي فشاري را بر عهده دارد؟ -33
 الف) مفاصل
 ب)  ماهیچه
 ج) دیسک
 د) سیاتیک

 کدام یک از بافت هاي زیر وظیفه مقاومت در برابر نیروهاي چرخشی بین مهره اي را بر عهده دارد؟ -34
 الف) مفاصل
 ب)  ماهیچه
 ج) دیسک
 د) سیاتیک

 کدام گزینه صحیح است؟ -35
 الف) فعالیت استاتیک عضالت در حالت ایستاده منجر به خستگی می شود

 ب) در حالت ایستاده جمع شدن خون سیاهرگی در اندام تحتانی موجب تورم پاشنه هاي می شود
 ج) در وضعیت ایستاده عضله ایلئوسواس طویل تر می شود

 مواردد) همه 
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 ؟باید باشددرجه یا کمتر خم شوند، شیب جلویی حداقل چند درجه  70اگر زانوها به اندازه  -36
 درجه20الف) 
 درجه10ب) 
 درجه30ج) 
 درجه45د) 

 کدام است؟SCTLمنظور از واژه  -37
 الف) فشار دیسک هاي بین مهره اي

 ب) حداکثر تحمل فشار ستون فقرات
 نیروهاي فشاريج) حداقل توان دیسک در برابر 

 د) حداقل توان مفاصل در برابر نیروهاي برشی

 بیشتر باشد، چه اقدامانی باید صورت گیرد؟ SCTLاگر میزان بار تخمینی از  -38
 الف) میزان بار کاهش یابد

 ب) زمان تحمل بار مجددا طراحی شود
 ج) زمان استراحت افزایش یابد

 د) الف و ب

 در بیشترین حد خود قرار دارد؟ SCTLدر چه سنینی  -39
 سال 39-30الف) 
 سال 49-40ب) 
 سال 29-20ج) 
 سال 19-10د) 

 چند درصد کاهش می یابد؟ SCTLسالگی  60در سن  -40
 53الف) 
 43ب) 
  30ج) 
 60د)

 کدام یک از حاالت زیر پراسترس ترین حالت آرنج است؟ -41
 الف) سوپیناسیون

 ب) خمیدگی و کشش
 ج) پروناسیون

 د) الف و ج

 کدام یک از حاالت زیر کم استرس ترین حالت آرنج است؟ -42
 الف) سوپیناسیون

 ب) خمیدگی و کشش
 ج) پروناسیون
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 د) الف و ج

 نیروهاي عضالنی از چه طریقی به استخوان ها منتقل می شود؟ -43
 الف) تاندون ها

 ب) مفاصل
 ج) بافت نرم
 د) غضروف

 کدام گزینه صحیح نیست؟ -44
 درصد مردان است 42در زنان  SCTLالف) میزان 

 ب) در وضعیت خمیده بار فشاري روي قسمت نازك تر دیسک افزایش می یابد
 ج) به قسمت نازك تر دیسک حلقه قدامی گویند

 درجه باشند 70د) اپراتورهاي نشسته باید قادر به کار با پدال هاي پایی با زانوهاي خمیده حداقل 

 ژه هاي زیر به معناي اندازه گیري ابعاد بدن است؟کدام یک از وا -45
 الف) ارگونومی
 ب) ایسکمی

 ج) الکترومیوگرافی
 د) آنتروپومتري

 مطابق یافته هاي آنتروپومتري در یک جامعه بطور کلی مردان چند درصد از زنان بلند تر هستند؟ -46
 درصد 20تا  10الف) 
 درصد 30تا  20ب) 
 درصد 40تا  30ج) 
 درصد 50 تا 40د) 

 آنتروپومتري ثابت نموده است که در یک جمعیت بطور کلی مردان ... درصد از زنان سنگین تر هستند  -47
 100الف) 
 60ب) 
 50ج) 
 30د) 

 براساس یافته هاي آنتروپومتري بطور کلی قدرت مردان چند برابر زنان است؟ -48
 برابر 3الف) 
 برابر 2ب) 
 برابر 4ج) 
 برابر 5د) 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -49
 الف) آنتروپومتري استاتیک عبارتست از اندازه ابعاد بدنی افراد در وضعیت هاي ثابت

 ب) روپومتري دینامیک عبارتست از بیان محدوده حرکت قسمتی از بدن نسبت به یک نقطه مرجع ثابت  
 ج) ارتفاع بند انگشتان دست نمونه اي آنتروپومتریک دینامیک می باشد
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 میلی متر اختالف دارند 25-5میلیمتر و نشسته  100قد مردان آمریکایی و ژاپنی در حالت ایستاده  د)

 در کدام یک از موارد زیر از آنتروپومتري استاتیک استفاده می شود؟ -50
 الف) تعیین ارتفاع حفره پشت زانو
 ب) طراحی کابین خلبان هواپیما
 ج) طراحی فضاي داخلی جرثقیل

 پانل هاي کنترل پیچیدهد) ساخت 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -51
 الف) دو پارامتر کلیدي در توزیع نرمال میانگین و انحراف معیار می باشند

 ب) میانگین نشان دهنده درجه پراکندگی در یک توزیع نرمال است
 ین می باشندج) در یک توزیع نرمال نیمی از داده ها بیش از میانگین و نیمی دیگر کمتر از میانگ

 د) ویژگی مهم توزیع نرمال تقارن آن است

 براي تعیین یک ارتفاع حداقل در طراحی درها کدام یک از صدك هاي زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟ -52
 الف) پنجاهم قد مردان

 ب) دهم یا نودم قد مردان
 ج) پنچم یا نود و پنجم قد مردان

 د) نود و پنجم یا نود و نهم قد مردان

حداقل فضاي مورد نیاز براي عرض راهرو، فاصله بین ماشین آالت و فاصله وسایل از دیوار چند سانتی  -53
 متر است؟

 40الف) 
 80ب) 
 60ج) 
 50د) 

از مجموعه داده ها حذف شود،  40و  45می باشد. اگر داده هاي  5/32داده آماري برابر  10میانگین   -54
 خواهد بود؟میانگین سایر داده ها چه مقدار 

 30الف) 
 31ب) 
 24ج) 
 29د) 

 حذف شود، واریانس چه تغییري خواهد داشت؟ 8، 6، 4، 2چنانچه یک داده از مجموعه داده هاي  -55
 الف)  کاهش می یابد
 ب) افزایش می یابد

 ج) ممکن است کاهش یا افزایش یابد
 د) بدون تغییر

 




