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ن ه    :ؤف ط
  

عرصـه علـم    شـگامان يدر خـدمت پ  يگريآن داد با مجموعه كامل د قيپاس كه توفخداوند سبحان را س

از سـواالت   ياست، مجموعه كامل نيكه حاصل تالش مولف "ما طراحان"كتاب حاضر تحت عنوان . ميباش

و  هـا  شيگـرا  يتمـام  در هيـ ارشـد تغذ  يكنكورهـا  يوزارت بهداشت برا يمنابع اعالم شده از سو يفيتال

 دها از سـطر بـه سـطر منـابع جديـ      قسمت ياز تمام ماي كرده يكتاب سع نيدر ا. باشد يم هيتغذ يدكتر

از جـداول و   نيهمچنـ . مييطـرح نمـا   يو كـاربرد  يمفهـوم  هـاي  سـوال  2013و مـادرن   2017كراوس 

 اريبسـ  راًهـا اخيـ   قسـمت  نيسوال طرح شده است كه ا زيضمائم ن ها و حتي شكل حاتيتوض هاي قسمت

است كه  نيكتاب وجود دارد ا نيكه در ا يگريد زينكته متما. وال قرار گرفته استتوجه طراحان س دمور

آورده شده است كه امكان مرور كامل و جامع رافـراهم   زين ها پاسخ ليكامل، تحل يحيتشر پاسخعالوه بر 

ش را پوشـ  ابعمنـ  يها نكات جزوات و كتاب يشده است كه تمام يطراح اي گونه هحاضر ب كتاب. كند يم

 هيـ دانـش تغذ  نـدگان يجو يبـرا  ديـ طول انجام هآن دو سال ب فيكه تال "ما طراحان"است  ديام. دهد يم

 ،كنـد  يمـ  يهمكـار  مانهيكـه صـم   يلـ يدكتر خل يفيگروه تال ياز همكار تيدر نها. مثمر ثمر واقع شود

  .ميسپاسگزار

  

  

  محمدزاده هنرور ازين دكتر

  يعبداله نايم دكتر

Email: m-abdolahi@razi.tums.ac.ir  
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باشد؟میمیزان بازده تولید باندهاي پرانرژي از مواد غذایی چند درصد.1

1(452(503(554(60

؟باشدنمیواحد بیان انرژيیککدام.2

کالري )2ژول)1

اسید بنزوئیک)4اسید سیتریک )3

؟نمایدمیکدام تعریف درستی از انرژي قابل هضم ارائه.3

.گرددبعد از در نظر گرفتن مقادیر دفعی در مدفوع جذب میباشد که در دستگاه گوارشمیبخشی از انرژي غذایی )1

.باشدمیزان انرژي در دسترس بعد از در نظر گرفتن مقادیر دفعی در مدفوع، ادرار و گازهاي دفعی می)2

.شدبامیایییبا کسر مقدار عدم کفایت ساختارهاي بیوشیميمتریبمب کالرحاصل ازيانرژ)3

.باشدمیاز مواد غذایی با کسر مقدار ترشحات گوارشی و دفع ادراريحاصل يانرژ)4

است؟ تر بیشزیرها از درشت مغذيیککداممتري و انرژي قابل متابولیزه شدن در تفاوت انرژي حاصل از بمب کالری.4

الکل )4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

ماده مغذي برابر انرژي تولیدي آن در بمب کالریمتري است؟انرژي بعد از فرآیند هضم کدام.5

الکل)4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

Overalمیزان بازده .6 ATP Yeildباشد؟ترین میکموترین بیشدر کدام درشت مغذي به ترتیب

پروتئین-چربی)2چربی-کربوهیدرات)1

چربی-الکل)4کربوهیدرات-پروتئین)3

؟باشدمیمیزان انرژي حاصل از یک گرم پکتین و سلولز به ترتیب چند کیلوکالري.7

1(4-02(4-43(1-14(0-0

انرژي:سواالت فصل اول
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باشد؟میلیپوژنزتعریف صحیحی ازیککدام.8

تبدیل ترکیبات غیرقندي به گلوکز)1

به چربیها کربوهیدراتتبدیل)2

تجزیه تري گلیسیریدهاي ذخیره شده در بافت چربی)3

تجزیه فسفولیپیدهاي مستقر در غشا )4

؟نمایدمیایجادها مصرف الکل چه تغییري در سرعت اکسیداسیون سایر درشت مغذي.9

.نمایدمیالقاراکاهش سرعت اکسیداسیون)1

.نمایدمیالقاراافزایش سرعت اکسیداسیون )2

.نمایدنمیتغییري در سرعت اکسیداسیون ایجاد)3

.نمایدمیزایش یا کاهش القافاها درشت مغذيبسته به سهم)4

؟مصرف زیاد اتانول چه تاثیري بر اشتهاي افراد دارد.10

.گرددمیمنجر به افزایش اشتها)1

.گرددمیمنجر به کاهش اشتها)2

.نمایدنمیشتها ایجاداتغییري در )3

.بسته به غلظت و درصد تاثیري متفاوتی خواهد داشت)4

دهد؟میوه محاسبه انرژي حاصل از الکل را صحیح نشانگزینه نحکدام .11

هر درجه و هر اونسيبه ازايلوکالریک8/0×درجه×یدنیمقدار نوش)1

کیلوکالري به ازاي هر درجه و هر اونس7×درجه×مقدار نوشیدنی)2

کیلوکالري به ازاي هر درجه و هر اونس4×درجه×مقدار نوشیدنی)3

کیلوکالري به ازاي هر درجه و هر اونس5/1×درجه×مقدار نوشیدنی)4

؟باشدنمیاز جمالت زیر صحیحیککدام.12

.کندها و سطح بازگردش انرژي میزان اکسیداسیون سوبسترا را تعیین میدریافت درشت مغذي)1

.گردداکسیداسیون پروتئین عمدتا توسط دریافت پروتئین تعیین می)2

.شودمقدار دریافت کربوهیدرات تنظیم میاکسیداسیون گلوکز براساس)3

.دهدمیدریافت چربی اکسیداسیون اسیدهاي چرب را افزایش)4

؟سم باالتري داردبه ازاي هر کیلوگرم انرژي متابولیهاي زیراز ارگانیککدام.13

قلب)4کبد)3بافت چربی)2عضالت)1

در متابولیسم بدن دارد؟تري بیشسهمیککدام.14

کلیه)4قلب)3مغز)2عضالت)1

شود؟میهوازي مصرفبیدر شرایطATPاز ترکیبات زیر براي بازسازي یککدام.15

فسفات6-گلوکز)2کراتین فسفات)1

فسفات-3-گلیسرول)4استیل کوآ)3

؟سازدنمیهاي طوالنی را میسرهوازي تحمل شدت در ورزشبیکدام عامل در متابولیسم.16

تجمع اسید الکتیک)2به اکسیژنافزایش دسترسی)1

افزایش اسیدهاي چرب آزاد پالسما)4کمبود اسید پیرویک)3



9 انرژي

؟باشدنمیهوازيبیمسیرهاي از ویژگییککدام.17

محافظت از بدن در برابر کمبود اکسیژن)1

عنوان سوختبهامکان استفاده از هر سه درشت مغذي)2

سرعت باالي تولید انرژي)3

پایین تولید انرژيکفایت)4

؟باشدنمیمسیر هوازيهاي از ویژگییککدام.18

سرعت باالي تولید انرژي)2نیاز به اکسیژن براي سوخت)1

درشت مغذي براي تولید انرژي3استفاده از هر )4کفایت باالي تولید انرژي)3

؟در مسیر هوازي چیستکننده عوامل محدود.19

اکسید کربن و سوخت اولیهدي)2هااکسیژن و کوآنزیم)1

ديها آنزیم)4و کوآنزیمATPتولید )3 اکسید کربنو

باشد؟ میاز موارد زیریککدامبا افزایش شدت و مدت ورزش سوخت غالب .20

پروتئین-چربی)2چربی-کربوهیدرات)1

چربی-چربی)4کربوهیدرات-کربوهیدرات)3

باشد؟ میاز مسیرهاي زیریککدامانرژي در شرایط ورزش ژیمناستیک منبع تولید .21

.گرددمیچرب تولیدهاي اسیدانرژي این ورزش عمدتا از)1

.گرددمیگلیکوژن تولیدانرژي این ورزش عمدتا از)2

.گرددمیمساوي از گلوکز و اسیدهاي چرب خون و گلیکوژن عضالت تولیدصورت بهانرژي این مسیر)3

.گرددمیموجود در بدن فراهمATPراتین فسفات و انرژي این مسیر از ک)4

؟نمایدمیتولیدتري بیشزیر به ازاي یک لیتر اکسیژن مصرفی انرژيهاي از درشت مغذيیککدام.22

الکل)4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

23.Human Oxidation باشد؟میاز اصطالحات زیر در مراحل تولید انرژيیککداممعادل

انرژي قابل هضم)2رژي بمب کالریمتريان)1

انرژي تخمیري)4انرژي قابل متابولیسم)3

24.Physiological Value باشد؟میاز اصطالحات زیر در مراحل تولید انرژيیککداممعادل

قابل هضميانرژ)2يمتریبمب کالريانرژ)1

يریتخميانرژ)4سمیقابل متابوليانرژ)3

براي تولید انرژي نیاز دارد؟ تري بیشزیر به ازاي هر گرم اکسیژنهاي مغذياز درشتیککدام.25

الکل)4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

اکسیدکربن تولید شده با هم برابر است؟ هاي زیر میزان اکسیژن و دياز درشت مغذيیککدامدر اکسیداسیون .26

الکل)4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

داراRQضریب تنفسی یا ترین کماز موارد زیریکامکد.27 باشند؟میرا

الکل )4پروتئین)3چربی)2کربوهیدرات)1

؟گرددمیاز موارد زیر تامینیککدامقسمت عمده انرژي از Vo2max<60در ورزشی با .28

مواد کتونی)4پروتئین)3کربوهیدرات)2چربی)1
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؟باشدنمیزشی بر عملکرد فیزیولوژیکی و متابولیک بدناز اثرات تمرینات وریککدام.29

تم هوازيسدرگیر در سیهاي نزیمآافزایش میتوکندري و)1

افزایش ضریب تنفسی و کاهش الکتات خون)2

و استرس ایجاد شده در بدنها کاهش میزان کاتکوالمین)3

عروقی-کاهش گلیکوژنولیز و ارتقا عملکرد سیتم قلبی)4

دقیقه در 30-40ورزشی تناسب اندام به مدت هاي بار درهفته در برنامه4الی 3کیلوگرم در فواصل 70وزنفردي با.30

باشد؟میروزمیزان انرژي مورد نیاز او چند کیلوکالري درنماید،میروز شرکت

1(2400-18002(4000-2500

3(3500-30004(4000-3500

در یـک  کند، نسبت به یک ورزشکاري کـه بار در هفته ورزش می5-6عت در روز سا2-3کیلوگرمی که 50ورزشکار .31

چه میزان انرژي باالتري نیاز دارد؟ ،کنندشرکت می)دقیقه در روز سه بار در هفته30-40(برنامه آمادگی تناسب اندام

1(3000-15002(1200-600

3(2400-18004(3000-2500

+500نتیجه معادله .32 (22×Lean Body Mass in Kg)(باشد؟میاز موارد زیریککدام

1(RMR2(FFM3(TEF4(PA

دهد؟ میرا نشانیککداموزن بدن کفایت .33

کربوهیدرات)2انرژي)1

ها ویتامین)4چربی)3

؟باشدنمیاز اجزاي انرژي مصرفی روزانهیککدام.34

1(RMR2(PA3(TEF4(LBM

؟باشدنمیصحیحBMRیط زیر در ارتباط با از شرایککدام.35

باشدمیحداقل انرژي صرف شده که سازگار با زندگی)1

ساعت در محیط خنثی از نظر حرارتی24و ذهنی در )دراز کشیدن(انرژي مورد استفاده در حالت استراحت جسمی )2

شودمیگیري اندازهشدن از خوابزمان بیداردر ابتداي صبح قبل از اینکه شخص فعالیت بدنی انجام دهد و ترجیحا )3

.شودساعت پس از مصرف هرگونه غذا، نوشیدنی و نیکوتین اندازه گرفته می5)4

باشد؟ میچند ساعت ناشتایی مورد نیازBMRگیري اندازهبراي.36

1(4-32(8-63(12-104(24-12

اشد؟بمیچند ساعت ناشتایی مورد نیازRMRگیري اندازهبراي.37

1(4-32(8-63(12-104(18-16

باشد؟میکدام جمله زیر صحیح.38

.باشندمیباهم برابرBMRوRMRمقادیر )1

.باشندمیباهم برابرBMRوSMRمقادیر )2

.باشدمیBMRباالتر از %10-20به میزان RMRمقادیر )3

.باشدمیBMRباالتر از %10-20به میزان SMRمقادیر )4

از دوران زندگی در باالترین حد خود قرار دارد؟یککدامبه ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در RMRانمیز.39

دوران بارداري)2دوسال اول زندگی)1

دوران سالمندي)4دوران شیردهی)3
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باشد؟میمیزان انرژي مورد نیاز براي رشد یک نوزاد دوماهه معادل سنتز چند گرم بافت جدید.40

1(152(203(304(35

باشد؟میLBMمربوط به REEچند درصد تفاوت در .41

1(402(603(804(100

؟باشدنمیاز جمالت زیر صحیحیککدام.42

.خطی نیستFMوRMRدر محدوده نوزادي تا بزرگسالی ارتباط بین)1

/RMRمیزان )2 Wt/ (kg)( و یاRMR/ FF M (kg)(یابدتوده بدنی کاهش میبا افزایش.

.در زنان و مردان با هم تفاوتی نداردRMRتوان مشاهده کرد کهمیFFMبراساس RMRبعد از تطابق )3

.در افراد چاق والغر با هم تفاوتی نداردRMRتوان مشاهده کرد کهمیFFMبراساس RMRبعد از تطابق )4

43.BMIباشد؟میعروقی-قلبیهاي هاي زیر اندیکاتور مناسبی براي بیمارياز گروهیککدامدر

ورزشکاران سفیدپوست)2سازان سیاه پوستبدن)1

بالغین سیاه پوست)4بالغین سفید پوست)3

ارزیابی چربی زیر پوست بر چه اصلی استوار است؟.44

.چربی بدن در نواحی احشایی تجمع دارد50%)1

.چربی بدن زیر پوست تجمع دارد50%)2

.ت تجمع داردعضالت بدن زیر پوس60%)3

.عضالت بدن زیر پوست تجمع دارد30%)4

باشد؟میبراي زنده ماندن چند کیلوگرم به ازاي هر متر مربعBMIحداقل .45

1(132(143(154(16

روتین درمطالعات بالینی چیست؟صورت بهعلت عدم استفاده از معیار چربی زیر پوست.46

کرارپذیري کمدقت و ت)2گیر بودنقیمت و وقتگران)1

خطاي باالي و سرعت پایین)4سرعت پایین و تهاجمی بودن)3

باشد؟میآل براي زنده ماندن مورد نیازحداقل چند درصد وزن ایده.47

1(55-482(76-633(84-794(92-85

؟باشدنمیزیر استفاده از دور کمر براي ارزیابی خطر مناسبBMIدر کدام یک مقادیر .48

1(5/182(9/243(324(36

باشد؟میدهنده وضعیت نرمال و سالمت دور معیار دور کمر به قدنشانیککدامدر جنس مونث .49

42/0-49/0)35/02ازتر کم)1

54/0-58/0)58/04باالتر از )3

باشد؟میاز موارد زیریککدامدهنده ساله نشان50در یک مرد 56/0برابر با WHtRعدد .50

اضافه وزن)2ندام و وزن سالمتناسب ا)1

الغري و کمبود وزن )4چاقی )3

از مـوارد زیـر   یـک کـدام سـنجی، ایـن شـاخص بـا     یکی از ابزارهاي تـن عنوان بهدور گردنگیري اندازهدر استفاده از.51

؟دهدنمیارتباط نشان

وزن)2دورکمر)1

درصد توده لخم بدن)4شاخص توده بدنی)3

؟باشدمیايتا چه سنی قابل استفاده براي تفاسیر بالینی و تغذیهر حداکثراندازه دور س.52

ماهگی3)4ماهگی6)3سالگی1)2سالگی3)1
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؟باشدمیاز موارد زیریککدامدر ارزیابی ترکیب بدن BOD-PODاساس روش.53

مقاومت در برابر جریان الکتریسیته)2جابجایی هوا )1

ف اکسیژنمصر)Co24تولید )3

روشیککدام.54 ترکیب بدن براي مرحله آخر بیماري کلیوي قابل استفاده است؟گیري اندازههاياز

تعیین کل پتاسیم بدن )1

2(Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

3(Air Displacement plethysmagram (ADP)

ساعته 24کراتین ادرار )4

؟گرددمیبراي ارزیابی ترکیب بدن چند ساعت ناشتایی توصیهBIAدر هنگام استفاده از روش .55

ساعت4-6)2ساعت12-10)1

ساعت2-4)4ساعت24-12)3

؟باشدنمیصحیحBIAگیري اندازهشرایطدر موردیککدام.56

.هیدراتاسیون بیماران به خوبی انجام گرفته باشد)1

.یک مصرف نکرده باشدساعت گذشته کافئین، الکل و دیورت24در طی )2

.گردددر صورتی که بیماردر وضعیت دهیدراتاسیون قرار داشته باشد توده لخم بیش از اندازه واقعی محاسبه می)3

.دهدها و چاقی بیش از اندازه نیز اعتبار روش را تحت تاثیر قرار میتب، عدم تعادل الکترولیت)4

؟باشدمیاز موارد زیریککدامBIAاساس روش .57

جابجایی هوا)2مقاومت در برابر جریان الکتریسیته)1

چربی زیر پوست)4هاي داخل و خارج سلولیونمیزان ی)3

روشیککدام.58 ؟باشدمیهاي زیر در ارزیابی توده چربی و لخم بدن قابل اعتمادتراز

چربی زیر پوست)2وزن)1

3(BMI4(آنالیز ترکیب بدن

/معادله.59 / (WT) / (HT / R)21 203 0 176 0 449+ ؟دهدمیرا نشاناز موارد زیریککدام+

1(TBW2(FFM3(SMM4(REE

باشد؟میاز اعداد زیر مناسبیککدامXبه جاي FFM=TBW/Xدر نسبت .60

1(12(73/03(52/04(25/0

؟باشدنمیصحیحDEXAدر مورد روش یککدام.61

.عه نیز پایین استزمان در معرض اشعه قرار گرفتن کم و میزان اش)1

Fat،Leanسه بخش )2 soft tissueوBMنمایدمیگیري اندازهرا.

.گرددمیدر محاسبات چربی بدن1-5/2در هیدراتاسیون منجر به تفاوت %5افزایش و کاهش )3

.باشندنمیها از عوامل تاثیرگذار در این روشیا ضخامت بافتوتغییر وضعیت هیدراتاسیون)4

استفاده از روش شمارش پتاسیم چیست؟اساس .62

.شودهاي بدون چربی یافت میکل پتاسیم بدن در بافت90%)1

.شودکل پتاسیم بدن در بافت چربی یافت می90%)2

.شودهاي بدون چربی یافت میکل پتاسیم بدن در بافت10%)3

.شودچربی یافت میکل پتاسیم بدن در بافت20%)4

باشد؟ مییککدامTBK×0.00823نتیجه معادله .63

1(BMC2(LBM3(FM4(TBW
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در بدن مردان به ازاي هر کیلوگرم توده بدون چربی چند گرم پتاسیم وجود دارد؟ .64

1(55/22(66/23(25/34(52/4

؟باشدنمیکدام جمالت زیر صحیح.65

.باشدالتر میتري دارند، بامیزان متابولیکی پایه در افرادي که جثه بدنی بزرگ)1

2(LBMباشدمیداراي همبستگی بسیار کمی با اندازه بدن.

.دارندتري بیشچاق، میزان متابولیکی استراحتغیرکودکان چاق نسبت به کودکان)3

Brodyرابطه )4 – Kleiberیک رابطه لگاریتمی است.

-Brodyدر معادله .66 Kleiberگیرد؟میاراز متغیرهاي زیر مورد استفاده قریککدام

وزن و جنس)4قد)3وزن و قد)2وزن)1

Metabolicاز مـوارد زیـر منجـر بـه افـزایش      یـک کـدام درجه فارنهایت به علت 85ورزش در دماي باالتر از .67 Load

گردد؟مییا بار متابولیکی

افزایش فعالیت غدد عرق)1

تغییر نوع سوخت از کربوهیدرات به چربی)2

خت از چربی به پروتئینتغییر نوع سو)3

افزایش اثرگرمازایی غذا)4

اساس وزن، در کدام گروه سنی ضریب وزن باالتر است؟ربپایهدر محاسبه میزان متابولیسم .68

سال3-10پسران )2سال3ازتر کمپسران)1

سال30-60مردان )4سال10-18دختران )3

در کدام گروه سنی ضریب وزن باالتر است؟قداساس وزن و بردر محاسبه میزان متابولیسم پایه .69

سال3-10پسران )2سال3ازتر کمپسران)1

سال30-60مردان )4سال10-18دختران )3

؟باشدنمیکدام جمله صحیح.70

(5-20کننـد  میزان متابولیک استراحت در کسانی که درآب و هواي گرمسیري زندگی می)1 بـاالتر از افـرادي   )%10-8%

.کنندکه در مناطق معتدل زندگی میاست 

2(BMRیابدمیدر افرادي که از مناطق گرمسیري به مناطق معتدل مهاجرت کرده و تغذیه خوبی دارند، کاهش.

.بسیار سرد بستگی به عایق چربی بدن و لباس فرد داردهاي میزان افزایش متابولیسم انرژي در محیط)3

.باشدمیاز مردان با همان قد و وزنتر کم%5-10دارند میزان متابولیکی تري بیشدر زنان که نسبت چربی به عضله)4

گردد؟میاز شرایط زیر منجر به کاهش متابولیسم پایهیککدام.71

هایپوتیروئیدي)2بارداري)1

ترشح اپی نفرین)4فاز لوتئال سیکل قاعدگی)3

باشد؟میروزچند کیلوکالري درجه تب میزان متابولیسم پایه کیلوگرم و یک در65سال، وزن 50در یک بیمار با سن .72

1(15622(17623(19544(1285

؟گرددنمیاز موارد زیر منجر به افزایش متابولیسم پایهیککدام.73

پراپرانولول)4الکل )3نیکوتین)2کافئین)1

؟گرددنمیمنجر به افزایش متابولیسم پایهیککدام.74

پراپرانولول)4آمی تریپتیلین)3افدرا)2آمفتامین )1

؟باشدنمیدهنده اثر گرمازایی غذااز عالئم اختصاري زیر نشانیککدام.75

1(TEF2(DIT3(SDA4(TEE
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نماید؟میارائهگرمازایی اجباريتعریف مناسبی از یککدام.76

.باشدمیمغذي هاانرژي مورد نیاز براي هضم، جذب و فرآوري و سنتز و ذخیره درشت )1

.باشدمیانرژي مصرفی که مربوط به عدم کارآیی متابولیک سیستم)2

.باشدمیانرژي مصرفی که مربوط به تحریک سیستم عصبی سمپاتیک)3

.باشدمیانرژي مصرفی مربوط به لیپوژنز و لیپولیز)4

گیرد؟میاز موارد زیر قراریککدامگرمازایی اختیاري تحت تاثیر .77

سیستم سمپاتیک)4وزن)3جنس )2سن)1

78.Uncoupling Protein (UCP-1)(هاي بدن وجود دارد؟از قسمتیککدامدر

ايهبافت چربی قهو)2توده لخم بدن)1

سیستم عصبی)4بافت چربی سفید)3

79.Uncoupling Protein (UCP-1) ؟دنماینمیرا ایفازیرهاي از نقشیککدامدر بدن

ین رفتن گرادیان پروتونیاز ب)1

ATPکاهش تولید )2

تحریک توسط سیستم عصبی سمپاتیک)3

افزایش بازده تولید انرژي)4

شوند؟میمحرك ترموژنزیس یا اثر گرمازایی محسوبیککدام.80

افزایش سن و توده لخم بدن)2مصرف غذا و تغییرات دما)1

و توده لخم بدنفعالیت بدنی)4افزایش وزن و توده چربی بدن)3

؟باشدنمیاز جمالت زیر صحیحیککدام.81

.باشدمیموجود در غذاهاي بسته به حجم و محتویات درشت مغذيTEFمیزان )1

.یابدمیدقیقه پس از صرف غذا کاهش90الی TEF30میزان )2

.کنندتر میدار میزان گرمازایی غذا را افزایش داده و آن را طوالنیغذاهاي ادویه)3

.باشدمیدرافراد چاق پایین تر از افراد الغرها سرعت اکسیداسیون درشت مغذي)4

سرعت اکسیداسیون در زمان مقایسه در افراد چاق و الغر چگونه است؟.82

.باشدمیدر افراد چاق پایین تر از افراد الغر)1

.باشدمیدر افراد الغر پایین تر از افراد چاق)2

.و الغر تفاوتی ندارددر افراد چاق)3

.باشدمیدر افراد چاق و الغر بسته به جنس متفاوت)4

از موارد است؟یککدامتاثیر کاپسیسین بر مصرف انرژي و اکسیداسیون چربی به ترتیب .83

افزایش-افزایش)2افزایش-کاهش)1

کاهش-کاهش)4کاهش-افزایش)3

انجام شود؟ گیري اندازهبعد از مصرف مواد غذایی چند ساعت بایددر کارهاي تحقیقاتیTEFتعیین دقیق براي.84

ساعت12)4ساعت10)3ساعت8)2ساعت5)1

؟باشدنمیکدام جمله صحیح.85

.گردندنمیانترال و پارانترال منجر به القاي گرمازایی در انرژي مصرفیايتغذیههاي حمایت)1

.گرددمیر مقایسه با شکل مداوم آن منجر به افزایش گرمازاییمتناوب در طول شب دايحمایت تغذیه)2

.کنند، نیز وجود داردمینترال در خانه دریافتاپاراياثر افزایش گرمازایی در مواردي در بیمارانی که حمایت تغذیه)3

.شودمیانرژي متابولیکی پایه در نظر گرفته%10عملی اثر گرمازایی غذا به میزان صورت به)4
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باشد؟ میاز موارد زیریککدامTEEمتغیرترین جز .86

1(PA2(TEF3(REE4(BEE

؟باشدنمیانرژي مصرفیگیري اندازهروشیککدام.87

کالریمتري غیرمستقیم)2کالریمتري مستقیم)1

وزن زیر آب)4آب دوبار نشاندار)3

؟شدبانمیدر ارتباط با روش کالریمتري مستقیم صحیحیککدام.88

مشخص کردن نوع سوخت در کالریمتري مستقیم)1

شرایط محبوس کنندگی اتاق کالریمتري مستقیم)2

نیازمندي به مهندسی پیچیده در روش کالریمتري مستقیم)3

میزان فعالیت محدود در داخل محفظه در روش کالریمتري مستقیم)4

باشد؟ میاز موارد زیریککداموش کالریمتري مستقیم شده به منظور محاسبه انرژي در رگیري اندازهعامل اصلی.89

اکسیژن مصرفی)2گرما)1

دفعیهاي ایزوتوپ)4دي اکسیدکربن تولیدي)3

باشد؟ میاز موارد زیریککداممستقیم غیرشده به منظور محاسبه انرژي در روش کالریمتريگیري اندازهعامل اصلی.90

اکسید کربن تولیدياکسیژن مصرفی و دي)2گرماي تولید شده از سطح بدن)1

نمونه برداري شده از بزاقهاي ایزوتوپ)4هاي سنگین دفعی در ادرارایزوتوپ)3

کنید؟ میهاي زیر را پیشنهادکدام یک از روشREEمستقیم به غیردست آمده از کالریمتريهبراي تبدیل اکسیژن مصرفی ب.91

Mifflineمعادله هریس بندیکت و )Wier2و معادله 85/0ضریب تبدیل )1

Owenروش اب دوبار نشاندار و معادله )4ضریب تنفسی و معادالت شوفیلد)3

باشد؟ میاز موارد زیریککدامشده به منظور محاسبه انرژي در روش آب دوبار نشاندار گیري اندازهعامل اصلی.92

ید شدهدي اکسید کربن تول)2گرماي تولید شده از سطح بدن)1

سرعت حذف مواد نشاندار)4اکسیژن مصرفی)3

نمایید؟ میانرژي فعالیت با استفاده از آب دوبار نشاندار همزمان استفاده از کدام روش را پیشنهادگیري اندازهبراي.93

مستقیمغیرکالریمتري)2کالریمتري مستقیم)1

Mifflin)4هریس بندیکت)3

آطول مدت نمونه برداري در ر.94 گردد؟ میاز موارد زیر مشخصیککدامبراساس ب دوبار نشانداروش

جنس و سن فرد)2هانیمه عمر ایزوتوپ)1

وزن و قد فرد)4میزان ایزوتوپهاي مورد استفاده)3

از موارد زیر کاربرد دارند؟یککدامنمایشگرهاي سه محوره براي بررسی .95

زانهکل انرژي مصرفی رو)2فعالیت فیزیکی)1

متابولیسم پایه)4اثر گرمازایی غذا)3

باشد؟میبندیکت صحیح-از جمالت زیر در مورد معادله هریسیککدام.96

.زندمیمیزان انرژي مورد نیاز را باالتر از واقع تخمین)1

.زندمیاز واقع تخمینتر کممیزان انرژي مورد نیاز را)2

.استتر بیشاناین معادله در مردگیري اندازهدقت)3

.استتر بیشاین معادله در زنانگیري اندازهدقت)4
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