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 ((بیوشیمی))

 

 مشترک است؟ ر پورین ها  و پیریمیدین هاکدام ترکیب در مسیر بیوسنت -1

 الف( اوروتیک اسید

 پیرو فسفات ب( فسفوریبوز

 کربامونیل فسفاتج( 

 مونوفسفات -5-وزیند( این

 وژنزز تولید کرد ، چرا وجود این ماده برای انجام گلو کونئگلوکوA با وجود اینکه نمیتوان از استیل کوآنزیم -2

 ضرورت دارد؟

 الف ( فعال کردن آنزیم پیروات کربوکسیالز

 ب ( فعال کردن آنزیم پیروات دهیدروژناز 

 ول پیروات کربوکسی ج ( مهار آنزیم فسفوان

 فعال کردن آنزیم پیروات کینازج ( 

 ی دارد؟پلیمراز  RNAکدام آنزیم نقش  DNAدرهمانند سازی -3

   R NASE Hد(               ج( پریماز             هلیکاز   )ب          Iپلیمراز   DNAالف (

 گرسنگی طوالنی مشارکت کنند: بجز: در تامین قند خون هنگام د آمینه های زیر می توانند یتمام اس-4

 د( لوسین                  ج( آالتین                     ب( سرین               الف( گلوتامات   

 اندازه گیری فعالیت کدام آنزیم به تشخیص بیماری استخوانی کمک میکند؟-5

    الف( آلکالن فسفاتاز

 کراتین کیناز   ب( 
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 گلوتامیل ترانسفراز –ج ( گاما 

 د ( الکتات دهیدروژناز

 

حد تغییر نکرده ولی مقدار مصرف سوبسترا در واتحت تاثیر یک مهار کننده، میل ترکیبی آنزیم برای سوبسترا -6

 کدام است؟زمان حتی در غلظت باالی سوبسترا کاهش یافته است. مکانیسم عمل این مهار کننده 

 الف ( برگشت پذیر نارقابتی 

 ( برگشت پذیر نارقابتی ب 

 ج ( برگشت پذیر غیر رقابتی  

 د ( برگشت ناپذیر 

 عمل می کند؟  G – Protein   رمون های زیر از طریق گیرنده هاییک از ه کدام-7

 د(اپی نفرین              ج ( کورتیزول            ب( انسولین               الف( تیروکسین  

  

 زنجیره انتقال الکترون است؟ IIکدام ترکیب مهارکننده رقابتی کمپلکس -8

 Aالف(آنتی مایسین 

 ب( آموباربیتال

 ج( مالونات

 د( کربن مونواکسید

 در متابولیسم هم بیلی روبین تولید می شود. در کدام بیماری افزایش بیلی روبین کونژوگه مشاهده می شود؟-9

 Iالف(سندروم کریگلر نجار 

 جانسون-ب(سندروم دوبین
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 ج(اوروتیک اسیدوری

 د(سندرم گیلبرت

 چرا عضله قادر به رها کردن گلوکز در خون نیست؟ -11

 فسفاتاز است-6الف(چون فاقد انزیم گلوکز 

 ب(چون فاقد انزیم گلوکوکیناز است

 ج(چون در عضله اسید الکتیک به اسید پیروییک تبدیل نمیشود

 نده داردد(چون گلوکاگون در عضله گیر

 

 کدامیک از هرمون های زیر باعث تحریک گلیکوژنز و مهار گلیکوژنولیز می شود؟-11

 لین   ج ( اپی نفرین   د( نور اپی نفرینوالف( گلوکاگن    ب( انس

 در سطح سوبسترا اتفاق می افتد؟  ATP در کدام یک از واکنش های زیر در کربس ، سنتز-12

 سیترات ایزو   الف( آلفاکتوگلوتارات 

 ماالت     ب ( اگزالواستات 

 فومارات     ج( ماالت 

 سوکسینیل کوا      د( سوکسینات 

 ؟سیکلو هگزیمید کدام آنزیم را در بیوسنتز پروتئین مهار میکند -13

 الف( ترانس لوکاز

 ب( پپتیدیل ترانسفراز 

 IF2GTPASEج( 

 سنتتاز TRNAد( آمینواسیل 
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اکسیداسیون اسیدهای  – B(CPT-1)Iکارنی تین پالمیتوئیل ترانسفراز با مهار فعالیتکدامیک از عوامل زیر  -14

 چرب را کاهش میدهد؟

 تین الف( کارنی

 ب( اسید های چرب طویل 

 ج ( مالونیل 

 نود( گلوکاگ

 کدام آنزیم پس از سکته قلبی سریع تر در خون بیمار رها شده و قابل سنجش می باشد؟ -15

 CK2د(          ASTج(         LD 1ب(           ALPالف( 

 

 

 

 تغذیه

 مکمل یاری با کدامیک میتواند در افزایش دفع آرسنیک مفید باشد؟ -16

 B6د( ویتامین     Dالف( فوالت     ب( بیوتین     ج( ویتامین 

 نیاز است؟مورد برای غده تیروئید در صورتی که بیماری خود ایمنی وجود ندارد. چه مقدار ید در روز  -17

 میکروگرم 111میکرو گرم    د(  15میکرو گرم    ج(  151میکروگرم    ب(  11الف( 

 مقدار کدامیک در کلستروم بیشتر از شیر کامل مادر می باشد؟ -18

 ن   د( رویج( ریبوفالوی     Dپروتئین    ب( ویتامین الف( 

 با پره اکالمپسی می باشد، بجز :کمبود همه ویتامین های زیر در دوران بار داری مرتبط  -19

 Aد(                  Cج(                Dب(                 Eالف(    
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 عمدتآ برای چه منظوری توصیه می شود؟ DASHرژیم  -21

 الف( برای درمان و پیش گیری از نقرس 

 ب( برای درمان و پیشگیری از پر فشاری خون 

 ج ( برای درمان سلیاک 

 پیشگیری از سرطان ها  د( برای

 حرارت دادن شیر باعث از دست رفتن کدام آمینواسید موجود در آن می شود؟ -21

 الف( لوسین       ب( تریپتوفان     ج( متیونین        د( لیزین

 ( ناقل کدامیک از ویتامین های  زیر است ؟TTR : TRANSTHYRETINین ) ترانس تایرت -22

 Kد(               E )ج              Dب(                 Aالف(   

 سال، چند میکروگرم در روز است ؟ 71برای بزگساالن باالی  Dمقدار توصیه شده ویتامین  -23

 11د(            21ج(           21ب(          15الف( 

 در بدن تجمع پیدا میکند؟ (FIGLU)در کمبود کدام ویتامین، ماده  -24

 د( نیاسین                  Cب( اسید فولیک           ج( ویتامین          B12ویتامین الف( 

 ( کنترل جذب کدام عنصر معدنی زیر دخالت دارد؟(Hepcidinهپسیدین   -25

 الف( منیزیم           ب(  کلسیم              ج( فسفر             د( آهن 

 

 معدنی زیر است؟عمده کدام عنصر سرلوپالسمین ناقل  -26

 د( روی           ج( کلسیم                  الف( مس               ب( آهن          

 ماده زیر است ؟در نتیجه کدام  (keshan)بیماری کشان  -27

 د( آهن                 ج( منیزیم                   ب( مس                 الف( سلنیوم  
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 چیستند؟پروبیوتیک ها  -28

 ترکیبات الیکوساکاریدی مفید الف(

 باکتری های مفید در روده ب(

 فیبر غذایی  ج(

 اینولین موجود در غذا هاد( 

 

 یک چند کربن دارد؟اسید آراشیدون -29

 22د(             21ج(            18ب(            16الف(  

 

 نام کدام ماده زیر است؟ (lecithin)سیتین ل -31

 دیل کولینفاتیفسدیل  اینوزیتول      د( فسفاتیج(   ل آمین   ودیل اتانب( فسفاتی   سین   گلیدیل فسفاتیالف( 

 

 

 فیزیک

 نقطه دید دور، در کدامیک از ناهنجاری زیر مجازی و پشت شبکیه است؟ -31

 د( لوچی               ج( دور بینی               ب( نزدیک بینی                الف( آستیگماتیسم   

 در اگزوتروپیا امتداد محور اپتیکی چشم ها به سمت ........ میچرخد و عضله ......کم کار میشود. -32 

 ب( داخل و راست خارجی                                  خارج و راست داخلی  الف( 

 ت خارجید( خارج وراس                                 ج( داخل و راست داخلی  
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 در مورد خطای رنگی، کدام یک از جمالت زیر صحیح میباشد؟ -33

 خم میشود.الف( طول موج بلندتر از طول موج کوتاهتر کمتر 

 ب( طول موج بلندتراز طول موج کوتاهتر بیشتر خم میشود.

 ج( طول موج بلندتر و و کوتاهتر به طور یکسان خم میشوند.

 از طول موج آن می باشد. د( خمش پرتو نوری مستقل 

 

 در سنوگرافی، کاهش فرکانس امواج فراصوت منجر به ........ میشود. -34

 الف( افزایش عمق ، بدتر شدن رزولوشن 

 ب ( کاهش عمق بدتر شدن رزولوشن 

 ج ( کاهش عمق بهتر شدن رزولوشن

 د ( افزایش عمق بهتر شدن رزولوشن

 افزایش........ کاهش می یابد.عمق میدان نزدیک با  -35

 الف ( ماده پشتی       ب( فرکانس          ج( قطر پروب         د( طول موج

 ( بین تراز های انرژی برابر ......( Dالکترون نحوه محاسبه فرکانس انتقال  -36

 (   الف( 
1

nf
 - γ(

1

nf
) (   ب(                                   

𝐸1−𝐸𝐹

b
   

) (      ج(                                 
c

λ
    ( د(                                          

1

nf
 - (

1

nf
                

        

                      

 ؟کیفیت تصویر رادیو گرافی می شودکدامیک از برخورد های اشعه ایکس با ماده منجر به افت  -37
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 ب( فوتوالکتریک             ج( تولید جفت           د( تجزیه نور       الف( کسپتون      

 

 بدین معنی است که ........ 4، دانسیته در فیلم رادیو گرافی  -38

 قادر به عبور از فیلم هستند.ون های نور فت ¼الف( 

 می شوند.فتون های نور قادر به در فیلم جذب  11111/1ب( 

 قادر به عبور از فیلم هستند. فتون های نور 1111/1ج( 

 فتون های نور در فیلم جذب می شوند. ¼د( 

 ناهنجاری شدید مادرزادی حاصل می شوند؟در صورت پرتو گیری جنین انسان  در کدام یک از مراحل زیر  -39

 هفتگی  3تا  2الف( هفته چهارم تا یازدهم                        ب( قبل از 

 د( پس از هفته سی ام                               ج( هفته سوم         

 کیفیت پرتو ایکس می گردد.؟کدامیک از پارامترهای زیر باعث افزایش در المپ اشعه ایکس  -41

 الف( زیاد شدن شدت جریان فیالمان 

 ب( کم شدن عدد اتمی هدف

 ج( افزایش زمان تابش

 افزایش ولتاژ ماکزیمم د( 

 

از رادیو ایزوتوپ  PETاز رادیو ایزوتوپ ........ و در تکنیک  SPECTدر تصویر برداری هسته ای در تکنیک  -41

 ......... استفاده می گردد.

 نشر دهنده گاما  –ترون نشر دهنده پوزینشر دهنده فلور                  ب(  –ده گاما الف( نشر دهن

 نشر دهنده گاما –ترون               د( نشر دهنده فلور نشر دهنده پوزی –دهنده گاما ج( نشر 
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 قانون بقای انرژی در رابطه کامپتون عبارت است از: -42

E PH   انرژی فتون اولیه وEPH  انرژی فتون ثانویه وK انرژی جنبشی الکترون 

   EPH =E+KE  د(     EPH=EPH ج(        HV =HV0+KEب(            E=E0+EPHالف( 

 یع بافت ها چیست؟ز تابش امواج فراصوت از مرزهای وسعلت اصلی با -43

 الف(عمق مرز 

 ب( اختالف امپیدانس دو بافت 

 شدت خروجی امواج فراصوت ج( 

 د( قطر پروب

 یکدیگر .............. هستند.نسبت به  11Bو  12C هسته های  -44

 د( ایزوبار     ج( ایزوتونالف( ایزومر        ب( ایزوتوپ              

 کار ساز ............. می باشد.شجهت بررسی آلودگی رادیو اکتیویته، حساسترین آ -45

 الف( گایگر مولر     ب( نیمه رسانا    ج( سوسوزن     د( اتاقک یونیزاسیون

 

 شناسی انگل

 در آلودگی به کدام انگل زیر اتفاق می افتد؟ (RETRO INFEETION)عفونت برگشتی  -46

 الف(تریکیوریس تریکیورا 

 ب( آسکاریس لومپریکوئیدس

 ج( نکاتور آمریکانوس

 انتروبیوس ورمیکوالریسد( 

 کدامیک از انگل های زیر از نظر )محل زندگی کرم بالغ در انسان( با بقیه تفاوت دارد؟ -47
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 الف(شیستوزوما

 فاسیوالهپانیکا ب(

 کلونور کیس سیننسیسج(

 د( دیکروسلیوم دندرتیکوم

 تجویز دارو های ضد تشنج در کدام بیماری انگلی زیر رایج است ؟ -48

 الف( شیستوزومیازیس     ب( هایمتولپیازیس   ج( سیستی سرکوزیس   د( فاسیولیازیس

خارج روده ای در انسان از ارزش بیشتری برخوردار کدامیک از روش های زیر جهت تشخیص آمیبیاز  -49

 است؟

 (آزمایش سرولوژی    ج( تصویر برداری     د( روش های مولوکولیالف( آزمایش مدفوع    ب

 معموال کدامیک از اشکال توکسوپالسما از طریق جفت به جنین منتقل میشود؟ -51

 gametoeyteالف( 

 bradvzoiet   ب(

 merozoit ج(

  tachyzoiteد(

 است؟  (anthroponotic)کدامیک از گونه های لیشماتیا  -51

 lguyaneynsisالف( 

 l.braziliensis ب(

 l.donovani  ج(

 l.aethiopica  د(

 روش انتخابی و مطمئن جهت تشخیص آزمایشگاهی ماالریا کدام است؟ -52
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 الف( روش های مولوکولی 

 ب( کشت خون

 elisaج( سرولوژی به روش 

 پی گردش خونومیکروسک  د(

گزینه است ؟ سلول هدف برای گونه های لیشمانیا در انسان کدام-53  

ج( بازوفیل                            د( پالسماسل               ماکروفاژ    ب(               الف ( لنفوسیت           

 

روش انتخابی در تشخیص کولیت آمییبی کدام گزینه زیر است ؟-54  

 الف ( آزمایش مدفوع به روش تغلیظ 

  Elisaب( روش سرولوژی الیزا 

 در مدفوع     wbcج( مشاهده تعداد زیاد 

 تری کروم  د ( رنگ آمیزی مدفوع با

 در چرخه زندگی انگل های مارالیا ، آغازگر بیماری در انسان کدام است ؟ -55

 الف ( مروزولیت                    ب( گامئوسیت                    ج ( اسپروئیت                         د ( اووسیست 

 همه فلوک های زیر انگل مجاری صفراوی هستند به استسناء : -56

 الف ( فاسیوال                    ب ( هتروفیس                   ج ( گلوتورکیس                د ( دیکروستیوم 

 فاقد کدامیک از موارد زیر است ؟ sterile کیست هیداتید استریل  -57

   germinal layerالف ( الیه زاپا 

 ب ( شن 

  laminated layerج ( الیه مطبق 
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 د ( مایع 

 

از عوامل زمینه ساز عفونت های شدت یافته   hematologic malignanciesبدخیمی های خونی  " -58

overwhelming infection   انگل زیر است ؟ 

 الف ( استرونژیلوئیدس استرکوالریس 

 ب( فاسیو هپانیکا 

 یتیکوم ج ( دیکروسیلوم دندر

 د( تنا ساژیناتا 

 

 وجود دارد ؟    internal auto – infectionدر چرخه زندگی کدام تک یاخته  -59

 

 الف ( آنتامیا هیستولیتیکا 

 ب ( ژیار دیاالمبلیا 

 ج ( کریپتوسپوریدیوم پارووم 

 د( باالنتیدیوم کلی 

 

 

 

    visceral larva migransکدامیک از عالئم زیر در بیماران مبتال به سندروم الرو مهاجر احشائی  -61

 شایع است ؟

 الف(پروالپس رکتوم       ب(ادم دور چشم           ج(خارش مقعد                 د(هیپرائوزینوفیلی 
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 بهداشت عمومی

 عفونی زیر باالترین هست ؟ تلفات و آسیب های اجتماعی کدام بیماری -61

 د ( سل         ( وبا                   الف ( سل                              ب ( ایدز                                   ج 

 

هستند   dcpتمام گزینه های زیر از موارد منع مصرف مطلق قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی  – 62

 بجز 

 الف ( ترومبو فیلیست ، اختالالت ترومبو آمبولیک 

 سال  25ب ( سیگاری های باالی 

 ج ( بیماری های عروق مغزی 

 د ( بیماری های کیسه صفرا 

 ین تعیین کننده کیفیت خدمات دوران بارداری هستند ؟کدامیک از شاخص های زیر بهتر -63

 neonatal mortality rate(N.M.R)الف ( مرگ نوزادان 

 Perinatal mortality rate(P.M.R)ب( 

 I.M.R)infant mortality rateج( مرگ شیر خوارگان)

 maternal mortality rate (M.M.R)د(مرگ مادران 

 

ورود، تکامل و یا ازدیاد یک عامل عفونی به بدن انسان یا حیوان تعریف کدامیک از واژه های زیر است؟ -64  

  infectionالف( 
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  pollutionب(

 diseaseج(

 paltogenesityد(

  

ویروالنس یا شدت بیماری با کدامیک از شاخص های زیر مشخص می شود؟ -65  

 الف(میزان مرگ اختصاصی بیمار

 ب(میزان کشندگی بیماری

 ج(میزان مرگ نسبی بیماری

 د(میزان اختصاص بودجه به بیماری

 

برابر مردان و میزان شیوع آن در زنان و مردان با یکدیگر برابر باشد  3اگر میزان بروز یک بیماری در زنان  -66

 کدامیک از موارد زیر در مورد این رویداد صحیح است؟

 الف( میزان مرگ ناشی از بیماری در زنان بیشتر است

 ب( طول مدت دوره بیماری در مردان کمتر است

از بیماری در مردان کمتر استج(میزان مرگ ناشی   

 د(میزان و مرگ بیماری در مردان و زنان برابر است

 

کدامیک از بیماری زیر مشمول گزارش فوری تلفنی می باشد؟-67  

   HIVالف(عفونت 

 ب( سل
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 ج(فلج شل حاد

 د(شیگلوزیس

کدامیک از گزینه های زیر برای تدام تغذیه با شیر مادر بیشتر موثر است ؟  -68  

( طول مدت شیر خواری باید مطابق میل شیرخوار باشد .الف   

ساعت یکبار توصیه می شود . 3-4ب( تنظیم برنامه هر   

 ج ( بهد از هربار شیردهی ، پستان مادر با آب ساده شسته می شود .

 د( بهتر است مادر از اشتغال در خارج از خانه خود داری نماید . 

 

 صحیح است ، به جز :  herd immunityگروهی  تمام موارد زیر در مورد مصونیت -69

 الف ( با عبور پادتن های مادری ارتباط تعیین کننده ندارد . 

 ب( نوعی ایمنی فعال به شمار می رود .

 ج ( بعد از اپیدمی بیماری مورد نظر افزایش می باید . 

 د ( با انجام واکسیناسیون بیماری مورد نظر ارتباطی ندارد . 

از سطوح پیشگیری بر جلوگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزای بیماری ها اطالق می شود کدامیک  -71

 ؟

 د ( سطح نخستین             ب( سطح اول              ج ( سطح دوم              ف ( سطح سوم          ال

 

 میزان بروز عبارت است از : -71

 مانی رخ داده است الف ( موارد موجود بیماری که در یک نقطه ز

 ب( یک مورد جدید بیماری که در یک دوره زمانی تعریف شده رخ داده است 
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 ج ( موارد جدید بیماری که در یک دوره زمانی تعریف شده رخ داده است 

 د ( موارد جدید بیماری همراه با موارد موجود بیماری در یک دوره زمانی 

 

کدامیک از گزینه های زیر  maternal mortality rateن مخرج کسر در محاسبه میزان مرگ مادرا -72

 است ؟

 الف ( تعداد زنان سنین باروری 

 ب( تعداد حاملگی ها 

 ج ( تعداد موالید زنده 

 د ( تعداد زایمان ها 

 

 در همه گزینه های زیر استفاده از سرشماری جمعیت توصیه می شود ، به جز : -73

 راد جامعه مورد نیاز باشد . الف ( داده های مربوط به تک تک اف

 ب ( جمعیت مورد مطالعه کوچک باشد .

 ج ( داده هایی با دقت و اطمینان بسیار مورد نیاز باشد 

 د ( افراد جامعه از حیث صفت مورد مطالعه اختالف با هم داشته باشند . 

 تمام موارد زیر از ویژگی های همه گیری تک منبعی لحظیه ای هستند ، بجز : -74

 لف ( طول مدت همه گیری به اندازه دو دوره کمون بیماری است .ا

 ب( بروز ناگهانی دارد و موارد بیماری به طور همزمان بروز می کند . 

 ج( داده هایی با دقت و اطمینان بسیار باشد . 

 د ( افراد جامعه از حیث صفت مورد مطالعه اختالف با هم داشته باشند . 
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نشانگرهیا زیر مناسب ترین شاخص سو تغذیه مزمن طوالنی مدت و بازتاب غفلت های گذشته کدامیک از  -75

 کودکان است ؟

  child low wrightالف ( کم وزنی کودک 

  stuntingب( کوتاه قدی تغذیه ای 

  low body mass indexج( شاخص توده بدنی پایین 

  child wastingد( الغری  

 

 

 

 باکتری و ویروس

نمونه تراخم چشم بیماری با سوآب داکرون کالمیدیا تراکومانیس تشخیص داده شد . تمامی گزینه های از  -76

 زیر به خصوص ویژگی های این باکتری صحیح هستند ، بجز :

 الف ( واحد اجسام انگلوزیونی 

 ب( داخل سلولی اجباری 

 ج ( قابلیت کشت در محیط مصنوعی 

 تکثیر  در سیکل  eb , rbد ( دارای اشکال 

بیماری با سرفه و خلط خونی به پزشک مراجعه نموده است و از ضعف ، تب ، کاهش وزن و به هم ریختن  -77

نلسون در هر فیلد میکروسکوپی  –دمای بیولوژیک بدن شکایت نمود . با رنگ آمیزی اسمیر خلط با روش زیل 

 ر محیط لونشتاین جانسون کلثی خشن باباسیل اسید فست مشاهده گردید و با کشت این باکتری د 11پیش از 

 ظاهری گل کلمی و نخودی و نیاسن مثبت شناسایی گردید . تشخیص احتمالی کدام باکتری می باشد ؟ 

 الف ( نوگاردیا آستروئیدس 
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 ب( مایکوباکتریوم لپره 

 ج ( گورینه باکتریوم دیفتریه 

 د ( مایکو باکتریوم نوبرکلوزیس 

78- intimin  و رسپتور آن TIR  اختصاص به کدامیک از پاتو تایپ هایE.coli  اسهال زا دارد ؟ 

  ETECد (                      EIECج (                     EAWCب (                         EPECالف ( 

 پروتئاز می باشد ؟   IGAIکدامیک از باکتری های زیر قادر به تولید آنزیم  -79

 الف ( باکتریوئیدس      ب ( ویبریو کلره             ج ( لیستریا مونوسیتوژنز    د ( ئایسریا گونوره ا 

 هموفیلوس دو کره ای عامل سببی کدام بیماری زیر می باشد ؟ -81

 ب نفاسی الف (  شانکروئید                        ب ( کونژونکتبوت             ج ( سیفیلیس             د ( ت

 کدام باکتری می باشد ؟   Pontaic feverعامل بیماری تب پونتیاک  -81

 الف ( هلیکوباکتر پیلوری     ب( بروسال ملی تنسیس      ج ( لژیونال پنوموفیال         د ( هموفیلوس آنفلوانزه 

  Nosncomial infectionکدامیک از باکتری های زیر از عوامل سببی کسب شده در بیمارستان  -82

 محسوب می شود ؟

 ب ( انتروکوکوس فکاسیس       ج ( ترپونما پالیدیوم      د ( کالمیدیا تراکوماتیس     الف ( پروسال آبورتوس    

 

 

 کدامیک از خصوصیات زیر در مورد اندوتوکسین باکتری صحیح می باشد ؟  -83

 الف ( موجب اعقاد داخل عروقی منتشر می گردد 

 ه ایجاد توکسوئید می باشد ب ( قادر ب

 ج ( قادر به ایجاد تب نمی باشد 
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 د ( نسبت به حرارت حساس می باشد 

 کدامیک از جمالت زیر در مورد گلیکو کالیکس صحیح می باشد ؟ -84

 الف ( آنزیم تنفسی در این الیه قرار دارد 

 ب ( در حرکت باکتری دخالت دارد 

 ج ( فقط در گرم منفی ها دیده می شود 

 د ( باعث چسبندگی به سلول میزبان می گردد . 

 باکتری ها بر اساس محدوده دمای رشد به تمامی گروه های زیر تقسیم می شوند ، بجز :  -85

 الف ( ترموفیلیک   ب ( مزویلیک       ج (    سایکروفیلیک      د (    نوتروفیلیک    

 لئیک باکتری ها موثر هستند ، به جز : تمامی عوامل ضد میکروبی زیر بر سنتز اسید نوک -86

 الف ( نالیدیکسیک اسید         ب ( مترونیدازول       ج (       اریترومایسین             د (   سپروفلوکساسین 

 کدامیک از ساختار های زیر در سلول ای پروکاریوتیک وجود ندارد ؟  -87

 دانه های ذخیره ای               د (   پپتیدوگلیکان             الف ( ریپوزوم       ب ( غشا هسته          ج (

 همه خصوصیات زیر مربوط به باکتری عامل سیاه زخم می باشد ، به جز :  -88

 الف ( حساسیت به پنی سیلین 

 گلوتامیک اسید   Dب ( داشتن کپسول از جنس از جنس پلی 

 ج ( داشتن حرکت در سطح مرطوب 

 د ( فقدان همولیز  

 دیده می شود ؟ ل فراوان در ضایعات پوستی و عصبیدر کدامیک از فرم های بیماری جذام باسی – 89

  btالف ( بوردرالین نوبرکلوئید 

 LLب( لپروماتوز 
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  BLج ( بوردرالین لپروماتوز 

  TTد ( نویرکلوئید 

 Staphylococcalفلسی شکل پوست کدام سم از استافیلوکک طالیی در به وجود آمدن سندروم  -91

scalded skin sydrom    شرکت دارد ؟ 

 ب ( استافیلوکنیاز                  ج (        کواگوالز              د (    آکسفولیا تیو        الف ( پنتون والنتین     

 

 

 روانشناسی

 

 روش های درمانی کدامیک از رویکرد های روان درمانی است ؟  مواجه سازی جزء – 91

مطلوب یا نامطلبوب ارزیابی کردن اشیا ، افراد و موقعیت ها یا هر جنبه دیگری از جهان با تعریف کدامیک  -92

 از گزینه های زیر همخوان است ؟ 

 ق                                د( نگرش الف ( هیجان                         ب ( عاطفه                 ج ( خل

آزمایش معروف استانلی میلگرام که در آن آزمودنی ها در نقش معلم به یاد گیرنده در مقابل پاسخ غلط  -93

 شوک الکتریکی می دادند . برای ارزیابی کدام پدیده اجتماعی طراحی شده بود ؟ 

 ج ( همنوائی با جمعیت                 د ( غفلت جمعی       الف ( اطاعت از مراجع قدرت   ب( تاثر تماشاچی 

آسیب به کدام یک از نواحی مغز باعث می شود تا فرد آسیب دیده نتواند کلمات را درست ادا کند و بسیار  -94

 کند و با زحمت صحبت کند ؟ 

 د ( هیپوکامب                   الف ( ورونیکه               ب ( بروکا                         ج ( آمیگدال

در کدامیک از مراحل رشد شناختی ، کودک می تواند درباره اشیا و رویدادها به طور منطقی فکر کند و  -95

 اشیا را بر حسب چند ویژگی طبقه بندی کند ؟ 
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 د ( عملیات عینی    ج ( پیش عملیاتی                         حرکتی –ب ( حسی          الف ( عملیات صوری     

 اینکه مردان خود را به صورت مرد  و زنان خود را به صورت زن تصور می کنند چه نامیده می شود ؟  -96

 د ( عملیات عینی        ج (     پیش عملیاتی           ب (   تفاوت جنسیتی          جهت گیری جنسی الف (

 ی هوش وکسلر قرار می گیرد ؟ از آزمون های زیر جزو مقیاس کالم کدامیک -97

 ب ( تکمیل شکل                      ج ( فراخنای عدد                    د ( نماد رقمی      الف ( تنظیم تصاویر    

 زت نفس قرار دارد ؟در سلسله مراتب نیاز ها در نظریه مازلو کدامیک از نیاز های زیر باالتر از نیاز های ع-98

 الف ( دانستن و فهمیدن 

 ب( احساس امنیت و دوری از خطر 

 ج ( گرسنگی و تشنگی 

 د( تعلق و محبت 

الگوهای دیرپا از رفتار غیر انطباقی که با شیوه های ناپخته و نامناسب برای حل استرس و مشکالت همراه  -99

 است چه اختاللی نامیده می شود ؟ 

 الف ( گسستگی هویت           ب ( کنترل تکانه              ج ( شخصیت                   د ( افسردگی 

 

 

اصرار مقاومت ناپذیر در انجام دادن کارها یا تشریفات معین که اضطراب را کم میکند ، چه نامیده می  -111

 شود ؟ 

       comulison  الف ( اجبار  

          Delusionب( هذیان   

     obecssion ج ( وسواس

  phobinد(  هراس 
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بستن بند کفش ، مثالی از حافظه ....است ، در حالی که به خاطر آورد زمان برنده شدن در مسابقه  شنا  -111

 مثالی از حافظه ......است.

 غیر اخباری-عناییآشکار               د( م-ذهنی            ج(ناآشکار-ناآشکار     ب(اخباری-ذهنیالف(

احساس از دست دادن هویت شخصی و حل شدن به صورت گمنام در گروه به چه پدیده ای در  -112

 روانشناسی اجتماعی اطالق می شود ؟ 

  Difusion of responsibilityالف ( لوث مسئولیت   

  Deindividuationب( فردیت زدایی 

  conformityج( همسویی با اکثریت 

  social facilitationزی اجتماعی   د ( آسان سا

 محرک هایی که به خاطر رفع نیازهای بیولوژیکی نقش تقویت کنندگی دارند ، چه نامیده می شوند ؟  -113

 الف ( تقویت کننده سطح باال 

 ب( تقویت کننده شرطی 

 ج( تقویت کننده ثانویه 

 د( تقویت کننده اولیه 

 فرض بنیادی در نظریه روانکاوی این است که بخش عمده دفتار آدمی از ......... سرچشمه می گیرد .   -114

الف ( باورهای بنیادی                ب ( فرایند های ناهشیار                ج (           نوروبیولوژی            د (  

 محرک های شرطی 

 بر اساس نظریه فروید ارزشها و اخالقیات در کدام ساختار شخصیت نهادینه می شوند ؟  -115

  Libidoد( لیبیدو                 egoج ( ایگو            idب( اید           super egoالف ( سوپرایگو   

 

 اپیدمیولوژی
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 دفوع ، کدامیک از سطوح پیشگیری است ؟ غربال گری سرطان کولون با آزمایش بررسی خون مخفی در م -116

الف( پیشگیری سطح سوم                  ب( پیشگیری نخستین           ج( پیشگیری  سطح اول            د( 

 پیشگیری سطح دوم 

وقتی از افراد می پرسیم )) طی سال گذشته به عفونت گوارشی مبتال بوده اید ؟ (( کدام شاخص را می  -117

 ؟ سنجیم 

 الف ( بروز تجمعی        ب(   شیوع لحظه ای              ج ( شیوع دوره ای                  د ( مدت بیماری  

(   توصیه به شستن دست ها برای کاهش خطر ابتال به آنفوالنزا ، با چه مکانیسمی در کنترل بیماری موثر 118

 است ؟ 

 الف ( تاثیر بر عوامل محیطی 

 امل بیماری زا ب( تاثر بر عو

 ج( تاثر بر میزبان 

 د( تاثر بر شدت بیماری زایی 

 

 ( کدامیک از جمالت زیر ، تعریف بهتری از حساسیت یک آزمون تشخیصی دارد ؟ 119

 الف ( احتمال درست بودن پاسخ مثبت آزمون در فرد بیمار 

 ب( قدرت یک آزمون در شناسایی افراد سالم 

 ج( قدرت یک آزمون در شناسایی افراد بیمار 

 د( احتمال درست بودن پاسخ منفی آزمون در فرد سالم 

 111میلی گرم در میلی لیتر خون ، معیار قند  121( آگر برای تشخیص دیابت ، به جای قند ناشتای باالی 111

 و باالتر را قرار دهیم ............
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 الف ( منفی کاذب افزایش می یابد 

 ( ویژگی تست باال می رود  ب

 ج( مثبت کاذب کاهش می یابد 

 د ( حساسیت تست باال می رود 

در یک پژوهش نشان داده شد که بیماران تشخیص داده شده توسط آزمون غربالگری برای نوعی بدخیمی  -111

شده در مطالبه با سایر  ماه بیشتر از سایر بیماران زنده می مانند ، اگز نوع و شدت بدخیمی افراد وارد 6، حدود 

بیماران تفاوت قابل مالحظه ای نداشته باشد ، بهترین خطای توجیه کننده این تفاوت در میزان بقای این 

 بیماران چیست ؟

 الف ( سوگرایی انتخاب 

 ب( سوگرایی زمان اضافه 

 ج( امکان انتخاب شخصی برای یک درمان خاص وجود دارد 

 یش می یابد .د ( اعتبار داخلی مطالعه افزا

 تمام موارد زیر از فواید بالقوه یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده هستند ، به جز : -112

 الف ( تخصیص فرد مورد مطالعه بعدی را نمی توان پیش بینی کرد . 

 ب( احتمال مقایسه گروه های مورد مطالعه افزایش می یابد . 

 د دارد . ج( امکان انتخاب شخصی برای یک درمان خاص وجو

 د( اعتبار داخلی مطالعه افزایش می یابد . 

عبارت )) هنگامی که میزان بروز بیماری در حضور دو یا چند عامل خطر ساز ، با میزان بروز مورد انتظار -113

 در نتیجه تاثیر تک تک این عوامل تفاوت داشته باشد (( با کدامیک از گزینه های زیر همخوانی دارد ؟ 

  intrractionالف ( تعامل 

  confoundingب( مخدوش شدگی 
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  information baisج( سوگرایی اطالعات 

  reporting baisد( سوگرایی گزارش 

 تمام موارد زیر از عوامل بیماری زای منتقله به انسان از طریق آب آشامیدنی هستند ، به جز : -114

 الف ( اشرشیاکولی                 ب( لژیونال       ج( ویپریو کلرا                            د ( شیگال 

 

 سندروم سو جذب چربی با کاهش جذب کدام ویتامین همراه است ؟  -115

  Fد (     D                 ج (                            Bب(              Cالف ( 

ر این نظریه تغییر رفتار که توسط آقای بندورا مطرح شد ، مهمترین نوع یادگیری افراد  ، فراگیری د -116

 مشاهده ای است : 

 الف ( نظریه رفتار برنامه ریزی شده 

 ب ( الگو های باور های بهداشتی 

 ج ( نظریه اشاعه نوع آوری

 د ( نظریه یادگیری اجتماعی 

 ، میزان تبدیل به حالت مزمن بیشتر مشاهده می شود ؟  در کدامیک از انواع هپاتیت -117

      cد(    هپاتیت              Bج ( هپاتیت             Aب( هپاتیت           Dالف ( هپاتیت 

 کدامیک از انواع مطالعه های زیر بیشتر مستعد سوگرائی است ؟ -118

 شاهدی  –ج ( مقطعی                د ( مورد                الف ( تجربی                      ب ( هم گروهی      

 ایمونوپروفیالکسی   در مورد انواع هپاتیت های زیر در دنیا   به کار می رود ، به جز :  -119

  Eد(     هپاتیت     Bج ( هپاتیت  C     ب( هپاتیت        Aالف ( هپاتیت 

 یرقان پاتولیک تلقی می شود ؟کدامیک از موارد زیر در نوزادان  -121
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 ساعت اول زندگی شروع می شود  24الف ( زری که در 

 میلی گرم در صد میلی لیتر در نوزادان نارس 12ب( بیلی رویین باالتر از 

 روز در نوزادان طبیعی  3ج ( زردی بیش از 

 میلی گرم درصد بیلی رویین روزانه  3د( افزایش بیش از 

 

 ایمونولوژی

 

به کدام یک از   Co – stimulationدر غیاب محرک همراه     Tشناسایی آنتی ژن به وسیله سلول  -121 

 موارد زیر منجر می گردد ؟

  Tالف (  انرژی سلول 

 با میل ترکیبی باال  IL- 2  ب( بروز پذیرنده

 Tج( آپوپتوز سلول 

 B7د( افزایش بیان مولکول 

توصیف آنتی ژن های پلی مورف که بین افراد یک نوع وجود دارند ،  کدامیک از واژه های زیر برای -122

 استفاده می شود ؟

 الف ( اتو آنتی ژن        ب( گزنو آنتی ژن     ج ( آلو آنتی ژن               د (    هترو آنتی ژن 

 

 گزینه های زیر در مورد واکسن کونژوگه صحیح است ، به جز :  -123

 Tنی وابسته به الف ( ایجاد پاسخ ایم

 عرضه می شود     Bب( بخش پروتئینی به سلول 

 ج ( اتصال آنتی ژن پلی ساکاریدی به یک پروتئین 
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 ، می تواند به صورت یک واکسن کونزوگه تهیه شود .  Bد( واکسن هموفیلوس آنفوالنزا 

 کدامیک از گزینه های زیر مناسب جاهای خالی است ؟  -124

 لنفاوی اولیه ..........................و در بافت های لنفاوی ثانویه .......................... لنفوسیت ها در بافت های

 الف ( به عامل بیماری زا مواجه می شوند به جز

 تکامل یافته و بالغ می شوند  –ب( تحریک می شنود 

 ج( تکامل یافته و بالغ می شوند که تحریک می شوند 

 از سلول های بنیادی مغز استتخوان تمایز می نماید . –د( مراحل انتخاب کلونی را طی می کنند 

 در چه قسمتی از مولکول متمرکز است ؟ MRC-Hتنوع اسید های آمینه از آلوتیپ های  -125

  *CDالف ( در محل تماس با 

  Bب( در زنجیره 

 Aج( در زنجیره 

 نتیک د(   در محل تماس با پیتید آنتی ژ

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟  -126

 : موثر در دفاع علیه انگل ها IgEالف(

 : موثر در فیکساسیون کمپلمان IgDب( 

 B: اولین آنتی بادی ساخته شده توسط سلول  IgA ج(

 : ناتوان در عبور از جفتIgDد(

      

 Tو به کدام سلول  MHC آنتی ژن هایی که از خارج سلول وارد می شوند ، ) اگزوژن( توسط کدام  -127

 عرضه می شوند ؟ 
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    TCDSبه    MHC-1الف ( 

    TCDSبه    MHC-11ب( 

      TCD4به    MHC-1ج( 

      TCD4به MHC-11  د(

 

با توجه به انتظاری که از آنتی بادی ترشحی در مخاطات دارید ) نظیر مقاموت در مقابل پروتناژهای  -128

 باکتریایی و عدم فعال سازی گمبلمان ( کدامیک از موارد زیر را به عنوان آنتی بادی مناسب انتخاب می کنید ؟ 

      igG2د(           IgG4ج(             IgA2ب(               IgAIالف ( 

 

 است ؟  محتمل ، نقص در کدامیک از پدیده های زیر  IgAدر بیمار مبتال به تقص ایمنی انتخابی  -129

 ClAss switchingالف(  

  somatic Hypemutationب( 

 Clonal selectionج( 

  Affinity Maturationد(

سال ) که مادر ایشان از ابتال به  4مدت ساله با سابقه عطسه و ترشح بینی صبحگاهی به  23( در خانم 131

 بیماری آسم رنج می برد ( اندازه گیری کدامیک از موارد زیر با پیش آگهی بیماری رابطه دارد ؟

 الف ( لکوترین ها               ب( هیستامین                     ج ( اینترلوتین                 د( ایمونوگلوبوتین ها 

 ن مبتال به تقویت لوپوسی ، کدانیم از پدیده های زیر موجب آسیب یافتی می شود ؟( در بیمارا131

 الف ( تخریب سلول های کلیه توسطه آنتی ژن های ضد هسته 

  DNA-anti DNAب( تشکیل کمپلکس    

 درروند باز جذب پروتئین   DNAج( ممانعت آنتی 
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 عروقی د( تولید آنتی بادی ضدگلبول قرمز و تشدید اعقاد داخل 

 در سطح کدام سلول سیستم ایمنی حضور دارد ؟    Cr2( رسپتور نوع دوم کمپلمان 132

 الف ( فاکوسیت های تک هسته ای 

  NKب( سلول های 

 ج( نوتروفیل ها 

 Bد( لنفوسیت های 

 بکر هستند ؟  T( کدامیک از سلول های زیر عرضه کننده های قوی تر آنتی ژن به سلول های 133

 د( آنمی پرتیشیوز                 Bب( دندریت                 ج ( لنفوسیت     روفاژ    الف ( ماک

 نقش اصلی را به عهده دارد؟ IVدر کدامیک از بیماری های خود ایمنی زیر تخریب نسجی تیپ -134

 الف(مالتیپل اسکلروزیس

 ب(میاستنیا گراویس

 ج( گریوز

 د( آنمی پرنیشیوز

ضد خودی پس از عبور تیموس و ورود به بافت های محیطی نتواند به آنتی ژن های   Tچنانچه سلول   -135

 می شود ؟  حذفاختصاصی دست پیدا کند ) آنتی ژن هایی نظیر اسپرم ( ، با کدامیک از مکانیسم های زیر 

  Clonal Delectionالف ( 

 Clonal Anergyب( 

  Clonal Ignoranceج( 

  Regulationد( 
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 ژنتیک

 

 لیدن با کدام روش زیر امکان پذیر است ؟  Vتشخیص جهش فاکتوز  -136

  FISHالف ( 

 TaqMan Real-Time PCRب( 

  Southrn Blottingج( 

  DNA Microarryد( 

 کدامیک از گروه ژن های زیر پروتوانکوژن می باشند ؟ -137

 فسفریله شده   Rb   ،DiERBالف ( سیکلس ، 

 DI، سیلیکن   p53   ،MYCب( 

 Rb   ،TSGA 10  ،ERB-B2ج( 

 RAS   ،MYC    ،METد( 

اگر جهش منجر به تغییر یک پپتید گردد، به عنوان جهش .........شناخته می شود و آنها با فراوانی......نسبت -138

 به جهش های ......رخ می دهند.

 مترادف-بیشتری-الف(نامترادف

 نامترادف-کمتری-ب(مترادف

 (synonymousمترادف)-کمتری-(non-synonymousج(نامترادف)

 نامترادف-مساوی-د(مترادف

 آیا سندروم داون می تواند از پدر یا مادر حامل ترانس لوکاسیون به فرزند منتقل گردد؟-139

 الف(بلی،در دو سوم موارد
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 ب(بلی، در یک سوم موارد

 می باشد. de novoج(خیر، بصورت 

 احتمال خطر فرزند سندروم داون دارند. %11تقریبا  13p21qد(بلی، مردان حامل ترانس لوکاسیون 

 در خصوص جهش میتوکندریال کدام گزینه صحیح است؟-141

 الف(هر دو زنجیره ژنی پروتئین کد میکنند.

 ب(ژنوم هسته ای در معرض جهش بیشتری است.

 ل هلیکس آنتی پارالل می باشد.ژنوم میتوکندریال همانند ژنوم هسته ای دبج(

 د(تعداد پروتئین های کد شونده توسط ژنوم میتوکندریال هنوز مشخص نشده است.

 

 

 و بیماری های شایع کدام گزینه صحیح است؟ HLAدر خصوص ارتباط بین -141

 و بیماری لوپوس DR1الف(

 و بیماری همو کروماتوز DR5-4ب(

 و بیماری سلواک DR4ج(

 1و دیابت تیپ  DR5د(

 اری کدام گزینه درست است؟ میکرو CGHدر اندیکاسیون های تکنیک -142

 الف(آلزایمر

 ب(عدم رشد مناسب

 ج(مرگ ناگهانی قلبی

 د(ناهنجاری های مادر زادی متعدد
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 خطر افزایش کدام سرطان زیر را دارد؟ BRCA1جهش در ژن -143

 الف(سرطان ریه در مردان و زنان

 در مردان، تخمدان در زنان ب(سرطان پروستات

 ج(سرطان معده در مردان و روده در زنان

 د(سرطان خون در کودکان

  

در آزمون سه گانه برای غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی شایع،کدامیک از مارکرهای بیوشیمیایی زیر -144

 مورد استفاده قرار می گیرد؟

 UE3,CA-125,HCGالف( 

 PAP-A4,InhibinA,Afpب( 

 Hcg,UE3,Afpج(

 UE3,FBS,hcGد(

145)VNTR,STRدر کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد؟ 

 PNDدر تشخیص قبل از تولد ADOالف(کاهش 

 Linkage Analysisو (Paterenity)ب( در پزشکی قانونی  

 PNDج( در تشخیص آلودگی میکروبی وسلولی در 

 و آلودگی های عفونی جنینMaternityد( در بررسی 

 یک از روشهای انتقال ژن بیشترین کاربرد را در ژن درمانی دارد؟(کدام146

 Microinjectionالف(

 ب(لیپوزوم ها 
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 Electropomtion) (ج(الکترویوریشن

 د( ناقل های ویروسی

 حساس تر می باشد؟(Microdetetion)(کدام روش زیر درشناسایی حذف های کوچک 147

 FISHالف(

 ب(کاریو تایپ

  Pyrosequencinyج(

 Northem Blottingد(

 

 

به ترتیب دارای چه DMD)و دیستروفی عضالنی دوشن )CF)فیبروز کیستی), ((HD(بیماریهای هانتینگون148

 الگو وارثتی هستند؟

 ،اتوزومی مغلوبXالف( اتوزومی غالب، وابسته به 

 Xب(اتوزومی مغلوب ،اتوزومی غالب ،وابسته به 

 غالب،اتوزومی Xج(اتوزومی مغلوب ،وابسته به 

 Xد(اتوزومی غالب ،اتوزومی مغلوب،وابسته به 

 (شجره نامه مقابل بیانگر چه الگوی وارثتی است؟149

 

 

 

 

 

 ی ی

 ی

 ی ی ی

 ی

 ی

 ی

 ی
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 Xد(وابسته به   ج(اتوزومی مغلوب  ب(میتوکندریایی  وزومی غالبالف(ات

 (کدامیک از متدهای زیر برای تشخیص قبل از تولد در ایران بیشتر استفاده می شوند؟151

 الف(نمونه گیری از پرزهای کورپولی ومایع آمینوتیک

 ب(آمینوسنتز ونمونه گیری از خون بند ناف

 ج(نمونه گیری از جفت وجنین

 ن مادرد(نمونه برداری از جفت )مادری(وخو

 

 

 زبان

Reading comprehension: read the following passage carefully and by selecting the 

one item –a, b, c, or d, appropriately complete the statement which follow. Then 

mark your answer. 

The prevalence of asymptomatic microscopic hematuria in adults ranges from 0.19 

to 21 percent. The range is wide because of differing definition of clinically 

significant microscopic hematuria and young ages of the study populations. Urine 

normally contains a few red blood cells, and microscopic hematuria generally is 

defined as one to 10 red blood cells per high-power field of urine sediment. The 

urological Association (AUA) defines clinically significant microscopic hematuria as 

three or more red blood cells per high power field on microscopic evaluation of 

urinary sediment from two of three properly collected urinalysis specimens. Each 

laboratory, however, establishes its own thresholds based on the method of 
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detection used and in reference to healthy persons as controls. Urine dipstick ------

------   may be misleading because it lacks the ability to distinguish red blood cells 

from myoglobin or hemoglobin. Therefore, a positive finding of microscopic 

hematuria on urinary dipstick testing required follow-up examination by 

microscopic technique to confirm the presence of red blood cells. Microscopic 

hematuria, unlike gross hematuria, is often an identical finding but may be 

associated with urologic malignancy in up to 10 percent of adults. Despite the risk, 

result of recent study revealed that 39 to 90 percent of persons with microscopic 

hematuria on screening urinalysis received no follow-up testing. Microscopic 

hematuria presents a challenging clinical scenario for family physicians. 

 

151- A follow-up examination by microscopic technique may needed to 

…………………. . 

a) Disprove the results of previous findings  

b) Confirm the presence of myoglobin or hemoglobin 

c) Confirm the presence of red blood cells  

d) Ignorer the presence of any malignancies  

152- The significance of microscopic hematuria is determined ……………………… . 

a) By two or three urologists 

b) On the basis of one properly collected specimen 

c) By urologists using their own criteria 

d) Through evaluation of urinary sediment 

153- The underlined word “threshold” in line 7 can be best substituted by 

…………………… . 

a) Criteria  b)   Malignant signs  c)   Intensity levels d)   Control 

154- According to the passage ……………………… . 

a) Microscopic hematuria is often a symptom of malignancy in the urinary 

system 
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b) One properly collected urinalysis specimen never reveals a malignancy 

c) It is a very difficult task to distinguish red blood cells from myoglobin 

d) Microscopic hematuria could be a challenge for family physicians 

155- All the following statements are true except …………………………. . 

a)Hematuria refers to cascs which involve more than normal numbers 

of blood cells in the urine 

b) the wide range of hematuria in adults is due to differing for 

significant hemanma.  

c)urine normally contains 10 red blood cells per high-power field of 

urine sediment 

d) hematuria could be a sign of some malignancy. 

 Vocabulary and terminology:  

 

Vocabulary and terminology : select the item –a`b`c`or  d- which 

best completes the sentences.then  mark your answer sheet.  

156- While people can be …………….. anytime during their lifetime, a typical age of 

onset for bipolar  disorder in the range of 18 to 22 years. 

a) Involved  b)   Disturbed  c)   Concerned d)   Afflicated 

157- Unforefunately, cancer is a disease thought to be ……………………… and 

capricious. 

a) Arbitrary 

b) Interactable 

c) Palatable 

d) Strangulated 

158- The students of medicine are recommended to use Vancouver Style in text 

……………….. of their papers. 

a) Citation 

b) Retention 

c) Prolongation 
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d) Concentration 

159- In medicine, ………………………………. Describes the degree to which a patient 

correctly follows medical advice. 

a) Arrangement 

b) Admission 

c) Compliance 

d) Depletion 

160)several small pillows should be available for placing under the curves of the 

…………….to prevear remolding or cracking of the plaster and to provide adequate 

support of the patient. 

a)cast   b)conduit  c)cortex  d)homodemic 

161)once it was believed that Ebola would become a ………………. Disease affecting 

persons over a wide geographical area. 

a)endemic  b)pandemic  c)epidemic  d)homodemic 

162)lupus is characterized by ………………signs and symptoms altering between 

period of activity and inactivity. 

a)transient  b)permanent  c)intermittent 

 d)everlasting 

163)discomfort or burning with urination, usually felt in the tube that carries urine 

out of the bladder is called ………………….. 

164)a collection of pus in the space between the lung an the inner surface of the 

chest wall is called …………………… 

a)empyema  b)emphysema  c)myxedema  d)glycosuria 

165)a patient was diagnosed with “lazy eye” technically know as ……………. . 

a)diplopia  b)amblyopia  c)ametropia  d)hemianopia 
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 فیزیولوژی

 

 (محل استقرار گیرنده های کلسیمی دی هیدروپیریدینی در عضله مخطط کجاست؟166

 الف(برروی غشاء سلول در محل سیناپس

 ب(درانتهای توبول های عرضی

 ج(برروی مخازن شبکه های آندوپالسمی سلول

 د(برروی قسمت طولی شبکه های آندوپالسمی سلول

 پتاسیل های موضعی کدم است؟(مهمترین تفاوت پتاسیل عمل با 167

 الف(عدم قابلیت انتشار پتاسیل های عرضی

 ب(باال بودن بقاء پتاسیل های موضعی

 ج(وابستگی پتاسیل های موضعی به کانال های غیرسدیمی

 د(پتاسیل های موضعی فقط در جهت هیپرپالرسیون ایجاد می شوند

مل قلبی )محنی برون ده قلبی(ایجاد (تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک چه تغییری درمنحنی ع168

 میکنند؟

 شیفت محنی به سمت:
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 د(پایین وراست  ج(پایین وچپ  ب(باال وراست  الف(باالو چپ 

 (کدامیک باعث کاهش فشار بحرانی انسداد رگ ها میشود؟169

 د(آنژیوتانسین   ج(آدنوزین  ب(آندوتلین  الف(وازوپرسین

 

 

 وفیبرهای حسی بارو رسپتورهای قوس آئورت چیست؟(پیامد قطع اعصاب هرینگ 171

 الف(مهار مرکز واگ

 ب(کاهش فشارخون شریانی

 ج(برادی کاردی

 د(انساع عروق

 (سوماتوستاتین چه تأثیری برترشح معده دارند؟vip(پلی پیتید روده ای محرک عروق )171

 الف(هیچ اثری نمی گذارند

 ب(به شدت مهار می کنند

 وسط مهار میکنندج(به صورت خفیف تا مت

 د(ابتدا تحریک وسپس مهار میکنند

 (کدامیک از موارد زیر میزان کار تنفس راکاهش می دهد؟172

 الف(کاهش تولید سورفکتنت

 ب(آمفیزم ریوی

 ج(تحریک سیستم عصبی پاراسمپانیک

 د(آزادسازی اپی نفرین از غده فوق کلیوی
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(،بیشترین مقدار باز جذب آب در کدام قسمت توبولی )هورمون ضدادراری ADH(در حضور مقادیر باالی 173

 کلیوی صورت می گیرد؟

 د(جمع کننده ج(دیستال  ب(پروگزیمال  س هنله الف(قو

 

(تنگی شریانچه های آوران به ترتیب چه اثری برمیزان فلیتراسیون گلومرولی وفشار سیستمیک می تواند 174

 داشته باشد؟

 افزایش -د(افزایش افزایش-اهشج(ک  آهش -ب(کاهش اهشک-الف(افزایش

 (تحریک سیستم سمپاتیک موجب کدام مورد زیر می شود؟175

 الف(ترشح غدد عرق 

 ب(تنگ شدن مردمک چشم

 ج(تنک شدن مجاری تنفسی

 د(ترشح آبکی غدد بزاقی

 ( صحیح است؟REM(کدامیک از موارد زیر دربازه خواب متناقض )176

 دقیقه می باشد 91الف(مدت آن 

 مقادیر سروتونین و نوارپی نفرین وافزایش استیل کولین مغزب(کاهش 

 ج(کاهش شدید فعالیت و متابولیسم مغزی

 د(افزایش تونوس عضالنی در بدن

 (میانجی عصبی فیبرهای حسی درد تند کدامیک می باشد؟177

 د(گابا  ج(گلوتامات  ب(اتکفالین  pالف( ماده 

 رمون رشد می شود؟(کدامیک ازموارد زیر،باعث کاهش ترشح هو178

 الف(خواب عمیق
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 ب(استروژن

 ج(تستوسترون

 د(فاکتور رشد شیبه انسولین

 (پیامد تخریب ناحیه گلومرولوزا ی قشر فوق کلیوی چیست؟179

 الف(افزایش مایع خارج سلولی 

 ب(آلکالوز متابولیک 

 ج(کاهش دفع سدیم از کلیه

 د(هایپر کالمی

 هیدروتستوسترون تبدیل می کند؟(کدام آنزیم ،تستوسترون را به دی 181

 الف(دسموالز

 هیدروکسیالز -بتا-11ب(

 ج(آروماناز

 ردوکتاز –آلفا  -5د(

 

 

 بافت و جنین

 (کدامیک از ساختارهای زیر توسط اپی تلیوم مطبق سنگفرشی مفروش شده است؟181

 د(نای  ج(رکتوم  ب(کام سخت   الف(معده

 ،عقده لنفاوی و مغز قرمز استخوان غالب است؟(کدامیک از گزینه های زیر در طحال 182

 2د(کالژن نوع   5ج(کالژن نوع  ب(رشته های االستیک  الف(رشته های رتیکولر
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 <<در طبقه خاردار اپی درم به وفوریافت می شود.>>(برای کدامیک ازموارد زیر جمله مقابل صادق است؟183

 صال منفذدارد(ات  ج(اتصال کمربندی  ب(اتصال محکم   الف(دسموزوم

 (کدامیک از موارد زیر سینوپالسم سنتز میشود؟184

 mRNAالف(

 کروموزوم هی جنسیDNAب(

 ج(المین های هسته

 Rrnaد(

 (در کدام مرحله از چرخه سلولی پروتئین های هیستون کروموزومی سنتر می شوند؟185

 G2د(فاز   G1ج(فاز   Sب(فاز   Mالف(فاز 

 زیر کمپلکس کلسیم و کائمودولین نقش دارد؟(درانقباض کدامیک از عضالت 186

د(عضله قلبی وعضله   ج(عضله صاف  ب(عضله قلبی  الف(عضله اسکلتی 

 صاف

 (کدامیک درکانالیکول های بافت استخوانی قرار دارد؟187

 استئوکالست هاRuffled borderالف(

 ب(عروق خونی

 ج(بلورهای هیدروکسی آپاتیت

 اد(زوائد سیتوپالسمی استئوسیت ه

 (همه جمالت زیر درمود گانگلیون های سمپاتیک صحیح هستند به جز:188

 الف(دارای نوروژن هی یک قطبی کاذب هستند.

 ب(نروترانسمیتر الیاف پیش عقده ای آن استیل کولین است
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 ج(سلول های اقماری به صورت نامنظم در این گانگلیون ها قرار دارند.

 میلین است د(الیاف وابران این گانکلیون ها بدوم

 (کدام نوع کالژن در استرومای قرنیه به صورت غالب قرار دارد؟189

 د(کالژن نوع   ج(کالژن نوع   ب(کالژن نوع   الف( کالژ نوع 

 (همه گزینه های زیر با اپتیلیوم مطبق سنگفرشی پوشیده می شوند،بجز:191

 الف(طناب های صوتی حنجره

 ب(پیشابراه پروستاتی

 مجرای مقعدیج(یک سوم تحتانی 

 د(اگزوسرویکس وواژن

 (درهنگام تخمک گذاری اووسیت در کدام مرحله زیر قرار دارد؟191

 1د(پروفاز میوز  2ج(پروفازمیوز  1ب(متافازمیوز  2الف(متافازمیوز

 (کدامیک از ساختارهای زیراز متانسفال منشأء میگیرد؟192

 د(تاالموس  ج(پل مغزی  ب(بصل النخاع  الف(مغز میانی 

 (تشکیل جزایر خونی در چه زمانی و درکدام ناحیه شروع می شود؟193

 کورپون–الف(هفته دوم 

 آالنتوئیس–ب(هفته سوم 

 کیسه زرده-ج(هفته سوم

 کوریون–د(هفته پنجم 

 (احتمال ایجاد ناهنجاری های مادرزادی در کدام زمان بیشتراست؟194

 د(پایان ماه اول  سوم ج(پایان ماه  ب(پایان ماه دوم  الف(پایان هفته اول 
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 (همه انواع سلول های زیر از نورواپتیلیوم منشاًء میگیرند بجز:195

 د(آپاندیم  ج(الیگودندروسیت  ب(میکروگلیا  الف(استروسیت

 

 آناتومی

 (کدامیک از شاخه های عصب زوج نهم مغزی دارای الیاف پاراسمپاتیکی است؟196

 د(عضالنی   ج(لوزه ای    ب(زبانی   الف(صماخی

 (انقباض کدام عضله باعث بازشدن دهان )پایین آوردن فک تحتانی( می گردد؟197

 الف(تمپتورالیس

 ب(پتریگوئید داخلی

 ج(پتریگوئید خارجی

 د(ماستر

 (حس پوست پوشاننده عضله بوکسیناتور توسط کدامیک از اعصاب زیر تاًمین می شود؟198

 الف(شاخه بوکال عصب فاسیال

 صب ماندیبوالرب(شاخه بوکال ع

 ج(شاخه صورتی عصب ماگزیالری

 nosocilliaryد(

 (عصب اولنازبه تمام عضالت زیر عصب می دهد بجز:199

 الف(اولین بین استخوانی پشتی

 ب(دومین بین استخوانی کفی

 ج(سومین لومبریکال
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 د(اولین لومبریکال

 

 عصب زیر ،عصب می گیرند؟(عضالتی که در عمل دورسی فلکشن مچ پا شرکت دارند،توسط کدام 211

 د(سورال  ج(پرونه آل عمقی  ب(پرونه آل سطحی   الف(تیبیال

 (کدام گروه از عضالت زیر در تشکیل کانال اددکتور شرکت می کنند؟211

 الف(پکتینئوس وایلتویسواس

 ب(ادداکتور لونگوس وادداکتور مگنوس

 ج(واستوس لترالیس و واستوس مدیالیس

 وربوسد(ادداکتور بروس وسارت

 (خون رسانی منطقه حسی گفتار)ورنیکه(مربوط به کدام شریان ذیل است؟212

   Middlecerebralالف(

  Anterior cerebralب(

 posterior cerebralج(

  Anterior communicatingد(

 (همه راه های عصبی زیر از مغز میانی عبور میکنند ،بجز:213

 coricospinalالف(

 medial lemniscusب(

 vestibulospinalج( 

 corticopontineد(

 (کدامیک از راه های زیر جزء راه های فیدبک مخچه ای محسوب می شود؟214
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 vestibule cere tractالف(

 Anteriorspinocerebellar tractب(

 posterior spinocerebellar tractج(

 dentatorubro tractد(

 ( از کجاست؟internal arcuate fibers(منشاًفیبرهای قوسی داخلی)215

 red nucleusالف(

 Gracilis&cuncatus nucleusب(

 pontine nucleusج(

 Spinal nuncleus of trigeminal nerveد(

 (دیواره خلفی مجرای مغبتی )اینگوئینال(راکدامیک می سازد؟216

 الف(تاندون الکونار)ژمبرتا(

 ب(عضله عرضی

 ج(فاسیای عرضی و تاندون مشترک

 اینگوئینالد(رباط 

 (کدام سطح عضله مستقیم شکمی فاقد غالف می باشد؟217

 الف(سطح قدامی یک چهارم تحتانی آن

 ب(سطح خلفی یک جهارم تحتانی آن

 ج(سطح خلفی سه چهارم فوقانی آن 

 د(سطح قدامی سه چهارم فوقانی آن 

 (کدام شریان پخش قدامی سپتوم بین بطنی را خون رسانی می کند؟218



 
  

 

 مرکز مشاوره همراه تحصیلی

www.hamrahetahsili.ir 

 left marginalالف(

 circumflexب(

 right marginalج(

 anterior descending (inter ventricular)د(

 (کدامیک ازمحتویات فضای پرینه ای سطحی درجنس مؤنث می باشد؟219

 الف(غدد وستیوالر بزرگ

 ب(غدد بولبو یورترال

 ج(عضله ترنسورس پرینه ای عمقی

 د(عضله اسفنکتریورتره

 ق کدامیک از ساختارهای زیر به تخمدان می رسد؟(شریان تخمدانی ازطری211

 الف(رباط عرضی

 ب(رباط تخمدانی

 ج(رباط گرد

 د(رباط آویزان کننده تخمدان

 

  

  

 

 


