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  باشد؟ یم "تر و گرم " مزاج به مربوط عالمت کدام .1

 فرورفته چشمان. د                         دیسف چهره. ج                      عجول. ب                          درشت کلیه. الف

 

  است؟ مزاج کدام دهنده نشان ع،یسر کردن صحبت و رفتن راه .2

 خشک و سرد مزاج. د                 خشک و گرم مزاج. ج              وتر گرم مزاج. ب                        تر و سرد مزاج. الف

 

  است؟ چگونه یریکو یشهرها مزاج .3

 خشک و گرم. د                       خشک و سرد. ج                    تر و گرم. ب                              تر و سرد. الف

 

  باشد؟ یم "تر و سرد" تیفیک یدارا خلط کدام .4

 صفرا. د                                   سودا. ج                            دم. ب                                   بلغم. الف

 

  ست؟یچ قلب مزاج .5

  خشک و گرم. د                         خشک و سرد. ج                     تر و گرم. ب                             تر و سرد. الف

 

  ؟شود یم هیتوص خواب کدام .6

 سبک خواب. د               ساعت 6 از کمتر خواب. ج                  شب خواب. ب                            روز خواب. الف

 
 

  کند؟ یم سرد را بدن مزاج ،یروان و یروح حاالت از مورد کدام .7

 غضب. د                                   لذت. ج                              فرح. ب                                  غم. الف

 

  ؟گردد ینم هیتوص ورزش در مورد کدام .8

 خشک و گرم مزاج در متریمال ورزش. د                                 نشاط. ج                   قیتعر در افراط. ب                   معتدل حرکت. الف

 

  ؟میکن یم هیتوص را خوردن آب موقع چه .9

 گرم حمام از عدب. د                دیشد ورزش از بعد. ج                صادق عطش در. ب                 کاذب عطش در. الف

 

 ؟شود یم هیتوص گرم مزاج در عطر کدام .10

 یمرمک عطر. د                           مویل عطر. ج               اسطوخودوس عطر. ب                 بهارنارنج عطر. الف

 

  است؟ حیصح نهیگز کدام ظ،یغل و فیکث یغذا مورد در .11

      نیسنگ یکارها انجام جهت مناسب. الف

    دارد یراحت یریپذ هضم. ب

      فیضع یها معده یبرا مناسب. ج

 کند یم دیتول کم خون. د

 

 باشد؟ یم رالغذایکث و موسیالک صالح و فیلط غذا، کدام .12

 یدرخت بیس. د                      گندم نان. ج               مبرشتین مرغ تخم زرده. ب                     گاو گوشت. الف
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 دارد؟ ییغذا تیخصوص چه تازه، ریپن. 13

       الغذا لیقل موس،یالک صالح. ب                                 الغذا ریکث موس،یالک صالح. الف

    الغذا لیقل موس،یالک فاسد. د                                    الغذا ریکث موس،یالک فاسد. ج

 

 دارد؟ ییغذا تیخصوص چه از،یپ. 14

       فیکث موس،یالک صالح. ب                                     فیلط موس،یالک صالح. الف

   الغذا لیقل موس،یالک فاسد. د                                   الغذا ریکث موس،یالک فاسد. ج

 

 دارد؟ ضرر اعصاب یبرا آبها، انواع از کی کدام .15

 فاتر آب. د                        خی به شده سرد آب. ج                            ارگرمیبس آب. ب                     گرم مین آب. الف

 

 دارند؟ یمزاج چه تند، مزه یدارا یغذاها .16

 خشک و گرم. د                               خشک و سرد. ج                                تر و گرم. ب                        تر و سرد. الف

 

 ؟شود ینم هیتوص( یصفراو) خشک و گرم افراد یسالمت حفظ یبرا مورد کدام .17

 تر و سرد یغذاها. د                                خنک یهوا. ج                             یخواب کم. ب          عاتیما و آب مصرف. الف

 

 است؟ حیصح مورد کدام ریانج مورد در .18

 خشک و گرم. د                              بوستی جادیا. ج                                 تر و گرم. ب                    کننده الغر. الف

 

 است؟ مناسب مورد کدام ف،یضع معده در .19

 ذرت. د                                گوسفند پاچه. ج                                   بالنگ. ب                          یباقال. الف

 

 باشد؟ یم تر و گرم گوشت، کدام .20

 شترمرغ گوشت. د                                  یماه گوشت. ج                        گوسفند گوشت. ب                  گاو گوشت. الف

 
 


