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دادعت 46)  ) یلخاد یاه  یرامیب 

.تسا۱ ) هتفاین  دوبهب  رامیب  میالع  تشگزاب ، زا  دعب  هتفه  کی  هک  تسا  هدش  خفن  یکبآ و  لاهسا  راچد  هیـسور  هب  ترفاسم  لابند  هب  یا  هلاس  درم 30 
؟ تسا مادک  هضراع  نیا  زورب  رد  یلصا  نژوتاپ  .تسا  یفنم  یفخم  نوخ  رظن  زا  رامیب  عوفدم  شیامزآ 

 

ایدرایژ۱)
النوملاس۲)
الگیش۳)
(۴E-coli

( ۲: زجب دنراد ، شقن  رامیب  یهگآ  شیپ  نعت  رد  ریز  یاهرتماراپ  ۀمه  داح ، تیتارکناپ  هب  التبم  رامیب  رد 

 

زالیمآ۱)
زوتیسوکل۲)
(۳LDH
(۴AST

نیبور و۳ ) یلیب  .تسا  یعیبط  ربارب  جنپ   ALT و AST هدش ماجنا  یاه  یسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یگتسخ  فعض و  لیلد  هب  یا  هلاس  مناخ 25 
: زجب مامن ، یم  تساوخرد  یو  یارب  ار  ریز  یاه  تست  ۀمه  .تسا  یعیبط  زاتافسف  نیلاکلآ 

 

(۱ANA
(۲ASMA
(۳AMA
(۴Anti LKM

( ۴، یتیامح تامادقا  ماجنا  زا  دعب  .دراد   PR=130/min و BP=80/60 mmHg هنیاعم رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یزشوتامه  اب  یا  هلاس  درم 45 
؟ دیهد یم  ماجنا  ار  مادقا  مادک 

 

یپوکسونولوک۱)
یناقوف۲) یپوکسودنا 
رادناشن۳)  RBC نکسا
یپوکسودیئومگیسوتکر۴)

( ۵: تیسآ عیام  یسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تیسآ  لیلدب  یرامیب 
Ascitis Albumin= 1.1gr/dl و Serum Albumin= 3.1gr/dl

: زجب دندرگ ، یم  تلاح  نیا  هب  رجنم  ریز  یاهیرامیب  ۀمه  .تسا  هدش  شرازگ 

 

یدبک۱) زوریس 
تسار۲) بلق  نمزم  ییاسران 
(۳Protein loosing entropathy
لس۴) زا  یشان  تینوتیرپ 
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کاندرد۶ ) تاکیرحت  هب  تسا و  کیتونایس  رامیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  ناگتسب  طسوت  یرایـشوه  حطـس  شهاک  اب  یناوج  درم 
: تسا ریز  حرش  هب  ینیلاب  میالع  .دنراد  رون  هب  دنک  رایسب  خساپ  کیتویم و   اه  کمدرم  .دهد  یمن  یخساپ 

BP=110/70 mmHg         PR=62/Min       RR=10/Min     O2sat=60%     BS=75mg/dl
؟ تسا مادک  امش  یباختنا  نامرد 

 

زورتسکد ۱%50)
لینزامولف۲)
ناسکولان۳)
نویسابوتنا۴)

؟۷ ) تسا رترثؤم  لکلا  ( withdrawal  ) تیمورحم مئالع  شهاک  رد  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک 

 

اه۱) نیپزایدوزنب 
لاتیبرابونف ۲)
(۳B1 نیماتیو
کیلوفدیسا۴)

رد۸ ) .تسا  هدرک  هعجارم  مادـنا  نامه  مروت  تلع  هب  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدـش  پچ  یناتحت  مادـنا  هب  امورت  راچد  لبق  هتفه  ود  یا  هلاس  درم 30 
؟ تسا مادک  بسانم  یصیخشت  مادقا  .تسا  رتم  یتناس  لباقم 4  یاپ  اب  زیاس  فالتخا  هنیاعم 

 

(۱D-Dimer یریگ هزادنا 
التبم۲) مادنا  یفارگونو 
مادنا۳) نکسا  یت  یس 
یدیرو۴) رلپاد  یفارگونوس 

یا۹ ) هقباس  .دوش  یم  سفن  یگنت  تالمح  راچد  ًاررکم  هتـشادن و  یبسانم  خساپ  نامرد  مغریلع  .تسا  مسآ  هب  التبم  لبق  لاس  ود  زا  یا  هلاس  درم 44 
: زجب دشاب ، یم  یو  یرامیب  تایصوصخ  زا  ریز  دراوم  مامت  .تسا  هتشادن  دوجو  شا  هداوناخ  یو و  رد  کیپوتآ  یاه  یرامیب  زا 

 

نیرپسآ۱) هب  تیساسح 
لامرن ۲) یتسوپ  یاه  تست 
(۳IgE یالاب یمرس  حطس 
ینیب۴) پیلوپ  هب  التبا 

؟۱۰ ) دشاب یم  راد  هضراع  کینومونپاراپ  نژویفا  لارولپ  یاهرایعم  زا  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 

 

زا ۱7.20) رتمک  رولپ  عیام   PH
(۲100mg/dl زا رتشیب  رولپ  عیام  زکولگ 
رولپ۳) عیام  رد  نیئتورپ   5gr/dl زا شیب  دوجو 
زتنسوکاروت۴) ماگنه  رولپ  عیام   500cc زا شیب  جورخ 
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رد۱۱ ) .تسا  هدرک  هعجارم  لـبق  لاـسراهچ  زا  سفن  یگنت  تلع  هب  لاـس  تدم 40  هب  راگیـس  فرـصم  هقباس  مرگولیک و  نزو 58  اب  هلاـس  یاقآ 70 
راظتنا رامیب  رد  ار  ریز  یاـه  هناـشن  مئـالع و  ماـمت  .دراد  دـیدش  ییاوهرپ  یردـص  هسفق  یفارگ  رد  یدادـسنا و  یاـمن  هدـش  ماـجنا  یرتموریپسا 

: زجب دیراد ،

 

(۱cachexia
(۲clubbing
(۳Hoover's sign
(۴Loud P2

رد۱۲ ) .تسا  یکاش  راردا  مجح  شهاک  یلاحیب و  فعض ، زا  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یپارتومک  تحت  تیکروب  موفنل  لیلدب  یا  هلاس  یاقآ 25   
: هدش ماجنا  تاشیامزآ 

.دراد    BUN=55 mg/dl   Cr=2.3mg/dl     Uric Acid=15mg/dl
؟ تسا راظتنا  لباق  یهاگشیامزآ  هتفای  مادک  رامیب  نیا  رد 

 

یملاکوپیه۱)
یمسلکوپیه۲)
یمتافسفوپیه۳)
یمرتانرپیه۴)

هارمه۱۳ ) یقورع  - یبلق ریم  گرم و  کسیر  شیازفا  اـب  ریز  دراوم  ۀـمه  دـشاب ، یم  زیلاـیدومه  تحت  هک  هیلک  هتفرـشیپ  ییاـسران  هب  ـالتبم  راـمیب  رد 
: زجب  ، تسا

 

الاب۱)  BMI
یمنآ۲)
لورتسلک۳) شهاک 
ینطب۴) یفورترپیه 

( ۱۴RBC ددع ات 15 نآ 10  رد  هک  تسا  هداد  ماجنا  یراردا  زیلانآ  راب  نیلوا  یارب  یـشزرو  تاـقباسم  رد  تکرـش  تهج  یراکـشزرو  هلاـس  ناوج 25 
نیا رد  .تسا  هدش  توف  هناثم  ناطرـس  لیلدب  یگلاس  نس 65  رد  یو  ردـپ  .تسا  لامرن  لومعم  تاشیامزآ  ریاس  تسا و  هدـش  شرازگ  فروموزیا 

؟ تسا مادک  مادقا  نیرت  بسانم  هلحرم 

 

راردا۱) یژولوتیس 
یپوکسوتسیس۲)
راردا۳) زیلانآ  رارکت 
نگل۴) مکش و  نکسا  یت  یس 
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نوخراشف۱۵ ) هنیاعم  رد  .دـنک  یمن  رکذ  ار  یـصاخ  یوراد  فرـصم  یو  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  زور  هس  زا  یزتپومه  سفن و  یگنت  اب  هلاـس  یاقآ 38 
یاه مادنا  رد   2  + مدا .تسا  قاتا 82 % یامد  رد  نژیـسکا  عابـشا  دصرد  دارگ و  یتناس  هجرد  ندـب 37.8  یامد  هویج و  رتم  یلیم   155/100

: تاشیامزآ رد  .دراد  هنیس  هسفق  عمس  رد  هفرطود  یمد  لار  یناتحت و 
   BUN=110mg/dl   Cr=4.1mg/dl     ESR=92mm/1h   WBC=4800     Hb=8g/dl    Plt=158000
   Urine analysis: RBC  Cast, Protein: 4+

: زجب تسا ، لمتحم  ریز  یاه  صیخشت  مامت 

 

(۱Granulomatosis with polyangiitis
(۲Goodpasture syndrome
(۳Lupus erythematosus
(۴ Polyarteritis nodosa 

حرش۱۶ ) هب  رامیب  تاشیامزآ  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  لبق  هتفه  ود  زا  یـسپید  یلپ  یروا و  یلپ  فعـض و  یلاحیب و  تیاکـش  اب  هلاس  مناخ 20 
: تسا لیذ 

BS=300mg/dl    Cr=1.6mg/dl    Na=145meq/L   K=3meq/L   Cl=100meq/L    pH=7.25    HCO3=10meq/L  
 PCO2=24mmHg

؟ تسا حرطم  زاب  دیسا و  لالتخا  مادک  رامیب  نیا  رد 

 

لامرن۱) پگ  نوینآ  اب  کیلوباتم  زودیسا 
الاب۲) پگ  نوینآ  اب  کیلوباتم  زودیسا 
لامرن۳) پگ  نوینآ  اب  کیلوباتم  زودیسا  یسفنت +  زولاکلآ 
الاب۴) پگ  نوینآ  اب  کیلوباتم  زودیسا  یسفنت +  زولاکلآ 

؟۱۷ ) دراد یرتمک  عویش  لنوملوپروک  زا  یشان  تسار  بلق  ۀلوزیا  ییاسران  رد  ریز  یاه  هتفای  زا  کی  مادک 

 

(۱Orthopnea & PND
(۲Ascitis & Abdominal pain
(۳Elevated JVP
(۴Lower extermities Edema

فیعـض و۱۸ ) فرطود  لارومف  ضبن  هنیاعم BP=170/100mm/Hg و  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  کینیلک  هب  الاب  نوخراـشف  تلع  هب  هلاـس  یاقآ 20 
: تاشیامزآ رد  .دشاب  یم  یریخأت 

.دشاب یم   ESR=10mm/1h   Cholestrol=120mg/dl     TG=100mg/dl
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

 

تروئآ۱) نویساتکراوک 
سیزورلکسا۲) ورتآ 
رگروب۳) یرامیب 
نافرام۴) مردنس 
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( ۱۹: زجب دنوش ، یم  یقلت  ( unstable angina  ) رادیاپان یردص  نیژنآ  ناونع  هب  ریز  دراوم  ۀمه 

 

لبق۱) هتفه  کی  زا  هنیس  هسفق  هدنراشف  درد  اب  هلاس  درم 60 
لبق ۲) زور  هس  زا  یتیلاعف  نیژنآ  دیدشت  اب  هلاس  مناخ 65 
تسا۳) هدیشک  لوط  هقیقد  هک 15  تحارتسا  تلاح  رد  هنیس  درد  اب  هلاس  درم 40 
لبق ۴) هام  هس  زا  یتیلاعف  هنیس  درد  اب  یتباید  مناخ 

تسا۲۰ ) هدش  اجباج  لارتل  تمس  هب   PMI (Point of maximal Impulse  ) هنیاعم رد   . تسا هدومن  هعجارم  یتیلاعف  سفن  یگنت  اب  هلاس   درم 50 
؟ تسا طبترم  یا  هچیرد  تالالتخا  زا  کی  مادک  اب  قوف  یاه  هتفای  (. wide pulse pressure  ) تسا نیئاپ  یلوتساید  راشف  و 

 

تروئآ۱) یگنت 
تروئآ۲) ییاسران 
لارتیم۳) ییاسران 
لارتیم۴) یگنت 

ىم۲۱ ) هديد  ريز  ريوصت  ىبلق  گنيروتينام  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  سناژروا  هب  ىناهگان  ديدش و  بلق  شپط  اب  ىبلق  يياسران  هب  التبم  هلاس  ىاقآ 57 
؟ تسيچ امش  صيخشت  .دوش 

 

(۱Atrial tachycardia (AT)
(۲Atrial Fibrilation (AF)
(۳Ventricular tachycardia (VT)
(۴Ventricular Fibrilation (VF)

( ۲۲: زجب دنوش ، یناتحت  مادنا  هب  رمک  زا  یعاجرا  درد  ثعاب  دنناوت  یم  ریز  یاه  یرامیب  ۀمه 

 

(۱Discal herniation
(۲Facet Joint Hyperthrophy
(۳Spinal channel stenosis
(۴back pain due to sprain/strain 

یرگید۲۳ ) هتکن  هنیاعم  لاح و  حرـش  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هتفه  هس  زا  اهوناز  اه و  تسد  کچوک  لصافم  تیرترآ  یلپ  اـب  یا  هلاـس  مناخ 45 
؟ تسا رت  یصاصتخا  ییاهن  صیخشت  یارب  ریز  یاه  تست  زا  کی  مادک  ندوب  تبثم  .درادن 

 

(۱ANA
دیئوتامور۲) روتکاف 
(۳Anti CCP
یلصفم۴) عیام  زیلانآ 
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راردا۲۴ ) رد  مرگ  یلیم  یرونیئتورپ 1000 یا و  هناورپ  شار  اب  هارمه  لبق  هام  نیدـنچ  زا  یلـصفم  یاـهدرد  یناـهد و  مخز  بت ، اـب  هلاـس  مناخ 22 
: زجب تسا ، هیجوت  لباق  یو  یرامیب  اب  ریز  یلصفم  تالکشم  ۀمه  .دوش  یم  یرتسب  هتعاس  24

 

اه۱) تسد  چم  یفارگویدار  رد  نویزورا 
پیه۲) رالوکساوآ  زورکن 
(۳Jaccoud's arthropathy
یباهتلا۴) تیرترآ  یلپ 

( ۲۵: زجب  ، دشاب یم  هیجوت  لباق  تباید  یرامیب  اب  ریز  لاتلکساولوکسوم  تالکشم  مامت 

 

(۱Carpal Tunnel syndrome
(۲ Chondrocalcinosis
(۳ Limited joint mobility
(۴Adhesive capsulitis

( ۲۶: هیلوا تاشیامزآ  .دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  اه  مادنا  یزتسراپ  سردوز و  یگتسخ  اب  نادنملاس  یارس  زا  یمازعا  هلاس ، درم 70  رامیب 
WBC=2000     Hb=9     MCV=120      Plt=90000

؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  .دشاب  یم  الاب   LDH نیئاپ و تیسولوکیتر  یلیمکت : تاشیامزآ  رد 

 

کیتسالپآ۱) یمنآ 
داح۲) یمکول 
کیتسالبولاگم۳) یمنآ 
کیتسالپسیدولیم۴) مردنس 

؟۲۷ ) دشاب یم  دون  فنل  یسپویب  نویساکیدنا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

لانیوگنیا۱) هیحان  رد    2cm دون فنل 
لاتیپ۲) یسکا  هیحان  رد   1cm دون فنل 
رالوکیوالکارپوس۳) هیحان  رد   1cm دون فنل 
رالوکیروا۴) هرپ  هیحان  رد   1cm دون فنل 

تاشیامزآ۲۸ ) یطیحم و  نوخ  ۀرتسگ  رد  لومعمریغ  هتفای  .تسا  هدـش  یموتکنلپـسا  مکـش  هب  هدراو  یامورت  تلع  هب  لبق  لاس  ود  هلاس  یرامیب 25 
؟ تسا مادک  رامیب 

 

(۱Basophilic stippling
زوتیسوکل۲)
(۳Howel jolly body
زوتیسوزینآ۴)

( ۲۹: زجب تسا ، عیاش  ود  عون  یتباید  نارامیب  رد  یدیپیل  تالالتخا  همه 

 

(۱LDL شیازفا

دیرسیلگ۲) یرت  شیازفا 

(۳VLDL شیازفا
(۴HDL شهاک
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یناقوف۳۰ ) یسفنت  هاگتسد  یسوریو  تنوفع  هقباس  .تسا  هدرک  هعجارم  یژافسید  شوگ و  هب  راشتنا  اب  درد  ولگ  تیاکـش  اب  یا  هلاس  مناخ 35  رامیب 
: زجب دینک ، یم  هیصوت  ار  ریز  تامادقا  مامت  .درادن  متیرا  یلو  دراد  دیئوریت  سنردنت  هنیاعم  رد  .دنک  یم  رکذ  لبق  هامکی  ار 

 

دیئوریت۱) نویساریپسآ 
(۲ESR شیامزآ
(۳CBC شیامزآ  
دیئوریت۴) یاه  تست 

یـسررب۳۱ ) رد  .تسا  دولآ  باوخ  جـیگ و  رامیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یلخاد  سناژروا  هب  یلاحیب  فعـض و  تیاکـش ، اـب  یا  هلاـس  یاقآ 60 
: یهاگشیامزآ

      Ca=15 mg/dl (NL:8.5-10.5)          Alb=4 gr/dl           P=2 mg/dl (NL:3.5-5)
      PTH=4 (NL:10-60)            25 0H Vit D=30ng/ml

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

 

یا ۱) هنیمز  یمیخدب 
مسیدیئوریتاراپرپیه۲)
مسیدیئوریتاراپرپیه۳) ودوس 
(۴Vit D اب تیمومسم 

( ۳۲: زجب تسا ، راظتنا  دروم  گنیشوک  مردنس  رد  ریز  دراوم  همه 

 

یلاگموریت۱)
یناوغرا۲) یایرتسا 
یزکرم۳) یقاچ 
تسوپ۴) ندش  کزان 

( ۳۳: زجب دنوش ، یم  یمسلکرپیه  هب  رجنم  ریز  دراوم  همه 

 

موفنل۱)
(۲A نیماتیو اب  تیمومسم 
مویتیل۳) صرق  فرصم 
مسیدیئوریتوپیه۴)

اه۳۴ ) لاس  یارب  تشوگ  ندروخ  زا  یو  .تسا  هدرک  هعجارم  شیپ ، هام  زا 2  اپ  ناتشگنا  ندش  زگزگ  نتفر و  هار  رد  هدنورشیپ  یناوتان  اب  هلاس  مناخ 32 
تاشیامزآ هب  هجوت  اب  .دراد  یناتحت  مادنا  ییاهتنا  تمـسق  رد   Vibratory سح شهاک  فیفخ و  یگدـیرپ  گنر  هنیاعم ؛ رد  .تسا  هدرک  عاـنتما 

؟ تسا مادک  یصیخشت  تست  نیرت  بسانم  یو ،
WBC: 2800,      Hb: 10,     MCV: 112,       Plt: 120000
PBS: Macrocytosis ,    Hypersegmented Neutrophil                  

 

 

کیلوف۱) دیسا  حطس  یریگ  هزادنا 
(۲Homocystein حطس یریگ  هزادنا 
(۳B12 نیماتیو حطس  یریگ  هزادنا 
(۴C نیماتیو حطس  یریگ  هزادنا 
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؟۳۵ ) دوش یمن  هیصوت  یرگلابرغ  تست  ریز ، ناطرس  مادک  سردوز  صیخشت  یارب 

 

سکیورس۱)
نولوک۲)
ناتسپ۳)
نادمخت۴)

هناثم۳۶ ) گرزب  گنس  یفارگونوس ، رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یروچامه  تلع  هب  دراد ، یراردا  مئاد  یلوف  دنوس  هک  یژلپ  یرداوک  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 55 
تسا  ؟ رتشیب  ریز  یاه  گنس  زا  کی  مادک  لامتحا  .تسا  هدرک  دشر  الیسبلک  راردا ، تشک  رد  .دراد 

 

تافسف۱) میسلک 
تالازگا۲) میسلک 
تافسف۳) موینومآ  مویزینم 
کیروادیسا۴)

.تسا۳۷ ) هدرک  هعجارم  الاب  نوخ  راشف  دیدش و  دردرس  تلع  هب  یمردورلکسا ، هقباس  اب  هلاس و  مناخ 20 
: تسا ریز  حرش  هب  یو  تاشیامزآ 

Hb=9.9 gr/dl       Cr=2.8 mg/dl       Urinalysis: Protein1+,      Hematuria 2+
؟ تسا حیحص  وراد  مادک  زیوجت 

 

لاروتم۱)
لیرپوتپاک۲)
ناترازول۳)
نیپیدولمآ۴)

سناژروا۳۸ ) هب  زورما  حبص  زا  ینوخ  میجح و  طلخ  لبق و  زور  هس  زا  موادم  طلخ  هفرـس و  تلع  هب  لبق ، لاس  زا 5  زولکربوت  هقباس  اب  هلاس و  یاقآ 32 
تسا  ؟ مادک  رامیب  یارب  مادقا  نیلوا  .تسا  یس  یس  دودح 200  یو  ینوخ  طلخ  مجح  .تسا  هدرک  هعجارم 

 

هنیس۱) هسفق  زا  لاریپسا   CT تساوخرد
سناژروا۲) یپوکسوکنورب  تساوخرد 
ییاوه۳) یاه  هار ظفح 
یداقعنا۴) تاشیامزآ  تساوخرد 

دشاب   ؟۳۹ ) رثوم  دناوت  یم  لاتکرولوک  یاهرسناک  زورب  لامتحا  شهاک  رد  ریز ، یاهوراد  زا  کی  مادک 

 

نیمروفتم۱)
نیتاتساوروتآ۲)
لیرپوتپاک۳)
نیرپسآ۴)

هـسفق۴۰ ) درد  راچد  ًاددجم  لبق  تعاس  مین  .تسا  هدرک  تفایرد  زانیکوتپرتسا  لبق  زور  هس  ، Anterior STEMI صیخشت اب  یتباید  هلاس  مناخ 52 
تسا  ؟ رت  رثوم شیامزآ  مادک  ددجم ،  MI صیخشت یارب  .تسا  هدش  بلق  راون  تارغت  نودب  هنیس 

 

(۱I نینوپورت
(۲CK MB
(۳T نینوپورت
نیبولگویم۴)
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؟۴۱ ) تسا دوهشم  متیر ، تالالتخا  زا  کی  مادک ریز ، بلق  راون  ریوصت  رد 
 

 

(۱Sinus bradycardia
(۲Mobitz Type I
(۳First degree AV block
(۴Complete heart block

یـسررب۴۲ ) رد  .دراد  یدراکیکات  رومرت و  رـشتنم ، رتاوگ  هنیاعم ؛ رد  .تسا  هدرک  هعجارم  بلق  شپت  قیرعت و  نزو ، شهاـک  میـالع  اـب  هلاـس  یاقآ 35 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .تسا  لامرن    Free T4 حطس و  ( 0.5-4 لامرن :   ) TSH=0.01 حطس یهاگشیامزآ ؛

 

دیئوریت۱) نکسا 
(۲Free T3 حطس   یسررب 
لوزام  ۳) یتم  عورش 
دعب۴) هام  رد 6-12   ددجم  یریگیپ 

هتـشذگ۴۳ ) هاـم  کـی  رد  راـب  ود  یط  یو  تاـشیامزآ  .تسا  هدرک  هعجارم  یـسررب  یارب  تسا ، هدوب  یتباـید  زین  یو  ردـپ  هک  هلاـس  یاقآ 54  راـمیب 
؟ تسا مادک  رامیب ، یارب  یدعب  مادقا  نیرتهب  .تسا  هدوب   FBS=148 &175 mg/dl

 

نیمروفتم۱) عورش  ییاذغ و  میژر  شزرو ، تیاعر  هب  هیصوت 
نزو۲) شهاک  فده  اب  ییاذغ  میژر  شزرو و  تیاعر  هب  هیصوت 
زور۳) رد  راب  ود  مرگ ، یلیم  زود 500  اب  نیمروفتم  عورش  هب  هیصوت 
نیمروفتم ۴) عورش  لرتنک  مدع  تروص  رد  ییاذغ و  میژر  شزرو ، تیاعر  هب  هیصوت 

رظن۴۴ ) ریز  ار  ییاذغ  میژر  رامیب ، هتفگ  هب  .دشاب  یم  هنازور  مرگ  یلیم  نیمروفتم 2000  اب  نامرد  تحت  لبق ، لاس  زا 2  تباید  هقباس  اب  هلاس  درم 50 
؛ ریخا تاشیامزآ  رد  .دنک  یم  تیاعر  یبوخ  هب  هیذغت  رواشم 

FBS=110 mg/dl,    BS 2hr pp=250 mg/dl,    Cr=1.2,    HbA1C=7.3%
؟ دوش یم  هیصوت  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  اذغ ، زا  دعب  دنق  هژیو  هب  یرامیب  لرتنک  یارب  .تسا  هدش  شرازگ 

 

نیمروفتم۱) زود  شیازفا 
نوزاتولگویپ۲) عورش 

دیزالک۳) یلگ زیوجت 
زوبراکآ۴) عورش 

؟۴۵ ) تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک یملاکرپیه ، کیفارگویدراکورتکلا  تمالع  نیلوا 

 

(۱  T جوم یژولوفروم  رغت 
(۲PR هلصاف ندش  ینالوط 
(۳P جوم نتفر  نیب  زا 
(۴QRS ندش نهپ 
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.تسا۴۶ ) هویج  رتم  یلیم  نوخراشف 120/80 یاراد  هدش ، یمرتانوپیه  راچد  هک  هیر  ناطرس  هدش  هتخانش  دروم  هلاس  یاقآ 58  رامیب 
: تسا ریز  حرش  هب  یو  تاشیامزآ  .دسر  یمن  رظن  هب  هتاردیهد  درادن و  مدا  رامیب 

K= 4          Na= 123      Urine Na> 20       Cr= 0.9
؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت ، مادک 

 

(۱ADH بسانتمان حشرت  مردنس 
بلق۲) ییاسران 
کیتروید۳) دایز  فرصم 
لاهسا۴)

دادعت 24)  ) یمومع یحارج 

سرتسید۴۷ ) زا  رامیب  .میا  هدش  تسار  هیر  رد  نازیم ۳۰ % هب  سکاروتومونپ  هجوتم  لرتنک  یفارگ  رد  تسار  رالوگوژ  رد  یزکرم  دیرو  رتتاک  هیبعت  زا  سپ 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .دنشاب  یم   RR=25/min, PR=80/min, BP=110/70 درادن. تیاکش  یسفنت 

 

(۱Chest Tube هیبعت
نزوس۲) اب  زتنسوکاروت 
رامیب۳) نتفرگ  رظن  تحت 
رتتاک۴) قیرط  زا  اوه  نوساریپسآ 

؟۴۸ ) تسا مادک  یموتکدیئورومه  ماجنا  لابند  هب  هضراع  نیرت  عیاش 

 

یزیرنوخ۱)
تنوفع۲)
عوفدم۳) یرایتخا  یب 
یراردا۴) سابتحا 

.تسا۴۹ ) هدش  نازیم 30 % هب  یناتحت  مادنا  هجرد 2  یگتخوس  و  نازیم 10 % هب  یناقوف  مادنا  هجرد 1  یگتخوس  راچد  مرگولیک  نزو 60  اب  یرامیب 
؟ دراد زاین  لوا  تعاس  رد 8  عیام  نازیم  هچ  هب  رامیب  نیا 

 

یس۱) یس   9600
یس۲) یس   7200
یس۳) یس   4800
یس۴) یس   3600

رد۵۰ ) .دراد   RLQ هیحان سنردنتدنابیر  سنردنت و  هنیاعم  رد  .تسا  یکاش  عوهت  زا  .تسا  هدش   RLQ هیحان درد  راچد  زورما  حبص  زا  یا  هلاس  رسپ 12 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .دشاب  یم   PMN=85% و   WBC= 14000 تاشیامزآ

 

یفارگونوس۱)
نکسا۲) یت  یس 

لایرس۳) هنیاعم  نتفرگ و  رظن  تحت 

یحارج۴)
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.دشاب۵۱ ) یم   GCS=10  ، PR= 120/min ، BP= 80/Pulse دورو ودب  رد  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  لیبموتا  فداصت  لابندب  هلاس  مناخ 20 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ  مکش  لخاد  دازآ  عیام  هدش  ماجنا   FAST یفارگونوس رد  

 

یموتاراپال۱)
(۲(FAST) Focused Abdominal Sonography for Trauma رارکت  
(۳( نئوتیرپ یصیخشت  ژاوال   ) DPL
نگل۴) مکش و  نکسا  یت  یس   

یکیدزن۵۲ ) رد  رـصتخم  یزمرق  فیفخ و  سنردنت  اب  رتم  یتناس  ود  دودح  مروت  هنیاعم  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  لانآ  هرپ  درد  تیاکـش  اب  هلاس  درم 30 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .دوش  یم  هدید  سونآ 

 

یحارج۱) ژانرد 
یدیرو۲) کیتویب  یتنآ  زیوجت  یرتسب و 
یکاروخ ۳) کیتویب  یتنآ  نامرد  تکویژنآ و  اب  نویساریپسآ 
دعب۴) تعاس  ددجم 24  هنیاعم  یکاروخ و  کیتویب  یتنآ  زیوجت 

.تسا۵۳ ) هدش  هدروآ  سناژروا  هب  یلاح  یب  فعض و  تیاکش  لبق و  زور  زا  دعقم  زا  نشور  نوخ  عفد  اب  یا  هلاس  مناخ 65 
؟ تسا مادک  نوخ  ورزر  هیلوا و  ءایحا  زا  دعب  بسانم  مادقا  نیلوا  .دشاب  یم    PR=120/min , BP= 70/Pulse یتایح میالع  دورو  ودب  رد 

 

یپوکسوتکورپ۱) لاتکر و  هشوت  ماجنا  
یناقوف۲) یپوکسودنا  ماجنا 
یجورخ۳) تاحشرت  یسررب  هیبعت NG Tube و 
(۴RBC Scan ماجنا

دوـن۵۴ ) فـنل  زا  یـسپویب  رد  .درادـن  یا  هتکن  ناتـسپ  هنیاـعم  .تسا  هدرک  هعجارم  تـسار  یرـالیزگآ  رد    4cm دون فنل  اـب  هلاـس  مناخ 40  راـمیب 
: زجب دنشاب ، یم  رسناک  أشنم  ریز  دراوم  ۀمه  .تسا  هدش  شرازگ  کیتاتساتم  مونیسراکوندآ 

 

دیئوریت۱)
تسوپ۲)
ناتسپ ۳)
موتکر۴)

ارفص۵۵ ) هسیک  رد   Sludge هارمه ، یفارگونوس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم   RUQ هیحان درد  لیلد  هب  یوارفص  کیلوک  مئالع  هقباس  اب  یا  هلاس  مناخ 45 
تسا ؟ مادک  بسانم  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ 

 

یموتکتسیس۱) هلک 
ییوراد۲) نامرد 
ددجم۳) یفارگونوس  ماجنا 

(۴ERCP

؟۵۶ ) تسا شزرااب  یموتکدیئوریت  زا  دعب  یرلیپاپ  مونیسراک  یریگیپ  یارب  ریز  یاهرکرام  زا  کی  مادک 

 

نینوتیسلک۱)

(۲TSH
(۳CEA
نیلوبولگوریت۴)
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یا۵۷ ) هدوت  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هتشذگ  زور  زا  پچ  لانیوگنیا  هیحان  مروت  درد و  تلع  هب  یبلق  تالکـشم  هقباس COPD و  اب  هلاس  درم 50 
مادک امش  یدعب  هیصوت  .دوش  یم  ماجنا  یزادنااج  هیلوا ، تامادقا  زا  سپ  .تسا  لامرن  تانیاعم  ریاس  .دروخ  یم  تسد  هب  تیساسح  درد و  نودب 

؟ تسا

 

سناژروا ۱) یحارج  لمع 
تصرف۲) نیلوا  رد  ویتکلا  یحارج  لمع  شخب و  رد  یرتسب 
دنب۳) قتف  زا  هدافتسا  هب  هیصوت 
بسانم۴) یمومع  لاح  زا  نانیمطا  زا  سپ  رامیب  صیخرت 

ماجنا۵۸ ) یرتمونام  رامیب  یارب  .دـشاب  یم  لامرن  هک  تسا  هتفرگ  رارق  شراوگ  یناقوف  یپوکـسودنا  تحت  هنیـس  هسفق  درد  لابند  هب  هلاـس  یاقآ 25 
هنیزگ مادک  امش  صیخـشت  .دوش  یم  شرازگ  یرم  رد  مسیتلاتـسیرپ  نادقف  هارمه  هب  هویج  رتم  یلیم  یرم 20  یناتحت  رتگنفـسا  راشف  دوشیم و 

؟ دشاب یم 

 

یزالاشآ۱)
یرم۲) رشتنم  مساپسا 
لايژافوزاورتساگ ۳) سکالفیر 
راشفرپ۴) یناتحت  رتگنفسا 

( ۵۹: زجب تسا ، نورک  یرامیب   تاصخشم  زا  ریز  دراوم  ۀمه 

 

هدور۱) رادج  تماخض  مامت  باهتلا 
اهنآ۲) نیب  ملاس  طاقن  هارمه  هب  هتسویپان  باهتلا  دوجو 
دراوم۳) زا  یضعب  رد  لاتکرونآ  لانآ و  یرپ  یحاون  یازجم  یریگرد 
نارامیب۴) مامت  رد  موتکر  یریگرد 

یم۶۰ ) هدید   double bubble sign تمالع مکش  هداس  یفارگ  رد  .تسا  هدش  یرتسب  یوارفص  غارفتـسا  مکـش و  عاستا  مئالع  اب  یا  هزور  ود  دازون 
؟ دشاب یم  رت  لمتحم  صیخشت  مادک  .دوش 

 

یرم۱) یزرتآ 
موندوئد۲) یزرتآ 
رولیپ۳) کیفورترپیه  یگنت 
گنورپشریه۴)

مادقا۶۱ ) مادک  یحارج  لامعا  زا  لبق  .تسا  کیـسالک  یلیفومه  راچد  یو  ردپ  .تسا  یحارج  لمع  دیدناک  لانیوگنیا  ینره  لیلد  هب  یا  هلاس  رسپ 18 
؟ تسا مزال 

 

دسرب۱) دصرد  هب 30  مرس  رد  نآ  تیلاعف  هک  یا  هزادنا  هب  روتکاف 8  زیوجت 
دسرب۲) دصرد  هب 7  مرس  رد  نآ  تیلاعف  هک  یا  هزادنا  هب  روتکاف 8  زیوجت 
میهد۳) یم  ماجنا  ار  یحارج  لمع   FFP دحاو زیوجت 4  زا  سپ 
تسین۴) مزال  یحارج  لمع  زا  لبق  یصاخ  مادقا 

؟۶۲ ) دشاب یم  نویساریپسآ  نویساکیدنا  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  دبک  یبیمآ  ۀسبآ  رد 

 

رتم۱) یتناس  رطق 3  هب  درفنم  هسبآ 
یبط۲) نامرد  هب  خساپ  مدع 
مرس۳) رد  بیمآ  هیلع  یداب  یتنآ  یالاب  رتیت  دوجو 
دبک۴) تسار  بول  هسبآ 
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( ۶۳: زجب دشاب ، یم  نرد  هیبعت  نویساکیدنا  ریز  دراوم  ۀمه 

 

الیزگآ۱) لثم  یلاخ  یاهاضف  ژانرد 
حشرت۲) یاراد  یحاون  اه و  هسبآ  ژانرد 
هدش ۳) داجیا  رادیاپ  لوتسیف  کی  زا  تشن  لرتنک 
تنوفع۴) زورب  زا  یریگشیپ 

هنیاعم۶۴ ) رد  رامیب  .دوش  یم  دـیدشت  اذـغ  ندروخ  اب  یو  درد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هتفه  ود  زا  رتساـگ   یپا ۀـیحان  درد  تلع  هب  یا  هلاس  یاقآ 30 
تسیچ ؟ بسانم  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ   Hb=9 دسر. یم  رظن  هب   Pale

 

یکاروخ۱) تسارتنک  اب  مکش  نکسا  یت  یس 
ددجم۲) هعجارم  سپس  هام و  تدم 6  هب  نهآ  صرق  زیوجت 
یناقوف۳) یپوکسودنآ 
نوتورپ۴) پمپ  هدننکراهم  دیسا و  یتنآ  هتفه  زیوجت 8 

هنیاعم۶۵ ) رد  هدوب و  لماک  یو  یرایـشوه  تسا ، یکاش  مکـش  درد  زا  یو  .تسا  هدـش  هدروآ  سناژروا  هب  لیبموتا  اب  فداصت  لابند  هب  هلاس  یاقآ 20 
تسیچ                       ؟ بسانم  مادقا  .دراد  هزیلارنژ  سنردنت  دنابیر  سنردنت و  مکش ،

 

لایرس۱) هنیاعم  نتفرگ و  رظن  تحت 
(۲(FAST) Focused Abdominal Sonography for Trauma
سناژروا۳) یموتاراپال 
هناگ۴) هس  تسارتنک  اب  مکش   CT-scan 

رادیاپ۶۶ ) یتایح  میالع  بوخ و  یو  یمومع  لاح  .دوش  یم  هدروآ  ناتـسرامیب  هب  رتساگ  یپا  هیحان  هب  وقاچ  تباصا  زا  سپ  تعاس  هس  هلاس  یاقآ 22 
؟ تسا مادک  مادقا  نیرت  بسانم  .تسا  هدرک  ادیپ  هار  قافص  هرفح  هب  ذفان  یامورت  یعضوم ، یسح  یب  اب  مخز  یسررب  رد  .تسا 

 

(۱Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST)
سناژروا۲) یموتاراپال 
(۳CBC یسررب رّرکم و  هنیاعم 
یپوکساراپال۴)

خـساپ۶۷ ) یتسرد  هب  تـالاؤس  هب  هدوب و  رایـشوه  راـمیب  .تسا  هدـش  هداد  لاـقتنا  سناژروا  هب  لـیبموتا  فداـصت  لاـبند  هب  هلاـس  یاقآ 23  راـمیب 
ناکت ار  دوخ  یاه  مادنا  دیهاوخ   یم رامیب  زا  یتقو  .تسا   70mmHg رامیب   کیلوتسیس  نوخراشف  و T=37.5 °C و   PR=65/min دهد. یم

؟ تسا طلغ  هنیزگ  مادک  .دشاب   یمن اه  مادنا  تکرح  هب  رداق  دهد ،
 

 

مینک۱) یم  عورش  یپارت  مرس  رامیب  یارب  ًاعیرس 
ددرگ۲) زاغآ   Packed cell دحاو نویزوفنا 4 رامیب  یارب  ًاعیرس 
تسا۳) مرگ  هنیاعم  رد  رامیب  یاه  مادنا 
تسا۴) یرورض  رامیب  نیا  رد  دنبندرگ  نتسب 
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یمخز و۶۸ ) ِیتسوپۀعیاض  هنیاعم ، رد  .تسا  هدرک  هعجارم  دراد ، رارق  پچ  ناتـسپ  یامزگا  ییوراد  نامرد  تحت  لبق  هام  دنچ  زا  هک  یا  هلاس  مناخ 45 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .دوش  یم  سمل  نآ  ریز  رد  یا  هدوت  دوهشم و  راد  شراخ 

 

کیمتسیس  ۱) کیتویب  یتنآ  زا  هدافتسا 
نآ۲) ریز  ۀدوت  هعیاض و  زا  یسپویب 
کیتویب۳) یتنآ  یعضوم  یاهدامپ  زا  هدافتسا 
امزگا۴) یبط  نامرد  ۀمادا 

کون۶۹ ) رد  لگ  ِراخ  هعرزم ، رد  راک  لابند  هب  لـبق  زور   3 دیوگ ؛ یم  هدرک و  هعجارم  تسار ، تسد  هراشا  تشگنا  پلوپ  هیحان  دـیدش  درد  اب  یناوج  رگراک 
؟ تسیچ بسانم  نامرد  .دراد  دوجو  تکرح  تیدودحم  پلوپ و  هیحان  دیدش  مروت  هنیاعم ، رد  .تسا  هتفر  ورف  یو  تشگنا 

 

کیمتسیس۱) یعضوم و  کیتویب  یتنآ 
نزوس۲) اب  نویساریپسآ 
مروت۳) رثکادح  لحم  رد  یلوط  تروص  هب  نویزسنا 
یعضوم۴) مرگ  سرپمک 

و۷۰ )  PR=110/min , BP=90mm/Hg تسا ، رایـشوه  هنیاـعم ؛ رد  .تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  لـیبموتا ، اـب  فداـصت  لاـبند  هب  یراـمیب 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  نیلوا  .تسا  هدرک  ادیپ  شهاک  تسار  تمس  یویر  یادص  .تسا  هتسجرب  ندرگ  رالوگوژ  یاهدیرو 

 

یردص۱) هسفق  یفارگویدار 
(۲Needle Thoracocentesis
یحارج۳) هرواشم 
(۴chest tube نتشاذگ

دادعت 24)  ) ناکدوک

.دراد۷۱ ) تسار  تمـس  پیه  لـصفم  تکرح  تیدودـحم  درد و  هنیاـعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هاـگنامرد  هب  شگنل  بت و  تلع  هب  یا  هلاـس  رسپ 4 
: تسا ریز  حرش  هب  رامیب  نوخ  تاشیامزآ 

 WBC=28000(PMN=85%)
ESR=85 و PLt= 185000 و Hb=11.5 gr/dl

؟ تسا مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  بسانم 

 

پیه۱) یفارگونوس 
پیه۲) هداس  یفارگویدار 
پیه۳) لصفم   MRI
ناوختسا۴) نکسا 

.دشابیم۷۲ ) ریش  یاه  هملد  یواح  غارفتسا  مرگولیک و  کدوک 6  نزو  .تسا  هدش  هدروآ  هاگنامرد  هب  ررکم  یاه  غارفتسا  تلع  هب  یا  ههام  راوخریش 2 
؟ تسا مادک  حجرا  مادقا  .تسا  یعیبط  کدوک  هنیاعم 

 

نیدلاو۱) هب  یشخب  نانیمطا 
نیدیتینار۲) زیوجت 
ردام۳) میژر  رد  تاینبل  تیدودحم 
کیتنیکورپ۴) یاهوراد  زیوجت 
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( ۷۳: ینوخ یاه  لولس  شرامش  یسررب  رد  تسا و  یعیبط  راوخریش  هنیاعم  .دشاب  یم  یسررب  تحت  یگدیرپ  گنر  تلع  هب  یا  ههام  راوخریش 3 
.تسا هدش  شرازگ   MCV=80 و Hb=9 gr/dl 

؟ تسا مادک  قوف  رامیب  دروم  رد  مادقا  نیرت  بسانم 

 

نهآ۱) هرطق  عورش 
نیبولگومه۲) زروفورتکلا 

نیتیرف۳) حطس  یریگ  هزادنا 
تسین۴) مزال  یصاخ  مادقا 

کی۷۴ ) مادک  جنشت  تلع  نیرت  لمتحم  .دشاب  یم  دراکیدارب  دازون  سکیف و  عستم ، اهکمدرم  هنیاعم  رد  .دوش  یم  جنـشت  راچد  نامیاز  قاتا  رد  یدازون 
؟ دشاب یم  ریز  دراوم  زا 

 

یمسیلگوپیه۱)
یمسلکوپیه۲)
دازون۳) رس  هب  یسح  یب  یوراد  قیرزت 
ردام۴) طسوت  ردخم  یوراد  فرصم 

ینامرد۷۵ ) عیام  تحت  یرتسب و  ناکدوک  شخب  رد  تسا ، هدش  کیمرتانرپیه  نویساتاردیهد  راچد  تیرتناورتساگ  لابند  هب  هک  یا  ههام  راوخریش 10 
؟ تسا مادک  هلحرم  نیا  رد  بسانم  زیوجت  .دوش  یم  هزیلارنژ  کینولک  کینوت  جنشت  راچد  نامرد  نیح  رامیب  .دشاب  یم  یدیرو 

 

ماپزاید۱)
میسلک۲)
کینوترپیه۳) میدس 
زکولگ ۴%10)

( ۷۶: زجب  ، دوش یم  هدید  ریز  یاهیرامیب  مامت  رد  ناتشگنا  گنیبالک 

 

سیزوربیف۱) کیتسیس 
یدبک۲) زوریس 
یزاتکشنورب۳)
مسآ۴)

ود۷۷ ) تکاراتاک  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  عاجرا  یمـسیلگوپیه  یدرز و  ررکم ، غارفتـسا  تلع  هب  دوش  یم  هیذـغت  ردام  ریـش  اب  هک  یا  ههام  راوخریش 3 
؟ تسا مادک  یرامیب  نیرت  لمتحم  .تسا  هدش  شرازگ   E.coli نوخ تشک  رد  .دراد  یلاگموتاپه  هفرط و 

 

یمنیزوریت۱)
یموزوتکالاگ۲)
یمدیسا۳) کیناگرا 
یرونوتک۴) لینف 

تسا     ؟۷۸ ) مادک  ناراوخریش  رد  نهآ  لمکم  فرصم  دروم  رد  حیحص  هلمج 

 

دوش  ۱) یم  عورش  هنازور  3-4 mg/kg نازیم هب  مرگ   1500 زا   رتمک  نزو  اب  ناراوخریشرد  نهآ  هرطق 
دراد۲) همادا  یگلاس  کی  ات  هدش و  عورش  یگهام  زا 4  مرت  ناراوخریش  رد  نهآ  هرطق 
دنرادن۳) زاین  یلیمکت  نهآ  هرطق  دننک ، یم  فرصم  یفاک  زمرق  تشوگ  یواح  یلیمکت  هیذغت  هک  یناراوخریش 
دنراد۴) مزال  یلیمکت  نهآ  هرطق  دننک ، یم  تفایرد  یفاک  مجح  اب  نهآ  اب  هدش  ینغ  کشخریش  هک  یناراوخریش 

فلا  هچرتفد  رویرهش 96 -  یزروراک -  شیپ  عماج  نومزآ 

15



تروصب۷۹ ) یسفنت  سرتسید  راچد  تسا ، هتفرگ  رارق  یسناژروا  نیرازس  تحت  جنشت  یسپمالکا و  لیلد  هب  هتفه  یگلماح 34  نس  اب  هک  یردام  دازون 
صیخشت مادک  .تسا  صخشم  رالونارگولوکیتر  حرط  تام و  هشیش  یامن  هدش  ماجنا  یفارگرد  .دشاب  یم  گنیتنارگ  نشکرتر و  زونایـس ، هنپ ، یکات 

؟ تسا رت  لمتحم 

 

یدازون۱) یارذگ  هنپ ی  یکات 
موینوکم۲) نویساریپسآ  مردنس 
یدازردام۳) ینومونپ 

یسفنت۴) سرتیسد  مردنس 

؟۸۰ ) تسا مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  بسانم  .تسا  هدش  عاجرا  ملکت  ریخأت  تلع  هب  یا  هلاس  هس  کدوک 

 

زغم۱) راون 
ییاونش۲) یسررب 
دیئوریت۳) یاه  تست 
زغم۴) نکسا  یت  یس 

کشخ۸۱ ) تسوپ  گرزب و  نابز  یفان ، قتف  هنیاعمرد  .تسا  هدش  عاجرا  هاگنامرد  هب  مواقم  تسوبی  هدیشک و  لوط  یدرز  تلع  هب  یا  ههام  راوخریش 3 
؟ تسا مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  بسانم  .دراد  وتامدا  و 

 

یدبک۱) یاه  میزنآ  نیبور و  یلیب  یریگ  هزادنا 
تیسولوکیتر۲) شرامش  سبموک و  شیامزآ  تساوخرد 
دیئوریت۳) یاه  تست  یسررب 
امنِا۴) میراب 

؟۸۲ ) تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیرت  مهم  تسا ، هدش  یسکالیفانآ  کوش  راچد  هک  یکدوک  رد 

 

یقاشنتسا۱) لوماتوبلاس 
ینالضع۲) نیرفن  یپا 

یدیرو۳) دیئورتسوکیتروک 
یدیرو۴) نیماتسیه  یتنآ 

اب۸۳ )  WBC= 30000/mm3 تاشیامزآ رد  .دراد  تیلافما  هدشن و  ادج  زونه  فان  دنب  .تسا  یرتسب  سیـسپس  صیخـشت  اب  یا  هزور  راوخریش 45 
؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  هیلوا  یدازردام  ینمیا  صقن  تروص  رد  .دراد  دوجو  لیفورتون  رثکادح 

 

(۱(CGD) Chronic Granulomatous Disease
(۲Chediak Higashi Syndrome
(۳Hyper IgE Syndrome
(۴(LAD’S) Leukocyte Adhesion Deficiency Syndrome

؟۸۴ ) دشاب یم  عونمم  ( Lumbar Puncture)LP ماجنا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد  لایرتکاب ، تیژننم  هب  کوکشم  کدوک  رد 

 

هتسجرب۱) لناتنوف 
یقورع۲) یبلق -  یرادیاپان 
دیئونکارآ۳) باس  یزیرنوخ 
جنشت۴)
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هقباس۸۵ ) رامیب  ردام  ( ؟ تسا حجرا  مادقا  مادک  تسا  هدوب  سامت  رد  هفرـس  هایـس  هب  التبم  درف  اب  هک  یا  ههام  ود  راوخریـش  ءالتبا  زا  یریگـشیپ  یارب 
( دراد یکدوک  رد  هفرس  هایس  هب  ءالتبا 

 

نیلوبولگونمیا۱) زیوجت 
لوزاسکومیرتوک۲) زیوجت 
نیسیامورتیرا۳) زیوجت 
تسین۴) یصاخ  مادقا  هب  زاین 

.دنا۸۶ ) هدروآ  لبق ، تعاس  هس  دودح  زا  یگدیرپ  گنر  یوارفـص و  غارفتـسا  اب  هارمه  یا  هرود  تروص  هب  یرارق  یب  تیاکـش  اب  ار  یا  ههام  راوخریش 8 
تسا ؟ مادک  یصیخشت  مادقا  نیلوا  .دوش  یم  رکذ  لبق  زور  هس  دودح  زا  غارفتسا  لاهسا و  هقباس 

 

مکش۱) یفارگونوس 
یپوکسودنآ۲)
کچوک۳) هدور  تیزنارت 
مکش۴) نکسا  یت  یس 

؟۸۷ ) دهد یم  شیازفا  (  Febrile Convulsion  ) بت زا  یشان  جنشت  رد  ار  یسپل  یپا  زورب  رطخ  روتکاف  مادک 

 

هداوناخ۱) رد  یسپل  یپا  یلیماف  هقباس 
هزیلارنژ۲) کینولک  کینوت  جنشت 
لاس۳) ات 6  هام  نیب 6  عورش  نس 
جنشت۴) دض  یاهوراد  اب  نامرد  عورش  مدع 

نودب۸۸ ) رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  یرتسب  ناتـسرامیب  سناژروا  رد  هداتفا  قافتا  لبق  تعاس  هک 4  یجراخ  مسج  ِعلب  تیاکـش  اب  یا  هلاس  رسپ 3 
تخادنا ؟ قیوعت  هب  ار  سناژروا  یپوکسودنا  ناوت  یم  ریز ، دراوم  زا  کی  مادک  ِعلب  تروص  رد  کدوک  نیا  رد  .تسا  تمالع 

 

هدعم۱) رد  هکس 
هدعم۲) رد  ابر  نهآ  ددع   2
یرم    ۳) رد  یکسید  یرتاب 
هدعم۴) رد  نزوس 

یو ۸۹75 ) دق  و  مرگولیک  دودـح 9/5  یو  نزو  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  رتم  یتناس  دق 50  و  مرگولیک  دـلوت 3  نامز  نزو  اب  یراوخریش 
؟ تسا هام  دنچ  یو  یبیرقت  نس  .تسا  رتم  یتناس 

 

هام  ۱)  6
هام۲)  12
هام۳)  18
هام۴)  24

رد۹۰ ) .دراد  دوجو  هدادن ، بسانم  خساپ  نامرد  هب  هک  یـسفنت  رّرکم  تنوفع  رامیب ، هقباس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هروتائتسا  اب FTT و  یا  هلاس  رسپ 3 
دوش یم  هدید   HCO3=29 و pH= 7.49 یمنیئتورپوپیه ، یو ؛ تاشیامزآ  رد  .دراد  دوجو   Nasal Polyposis و  Digital Clubbing هنیاعم

تسا                                                                                ؟ مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

 

(۱      Immune Deficiency
(۲Recurrent sinusitis
(۳AIDS
(۴Cystic Fibrosis

فلا  هچرتفد  رویرهش 96 -  یزروراک -  شیپ  عماج  نومزآ 

17



هدرک۹۱ ) هعجارم   Epistaxis اروپروپ و یـشتپ و  مئالع  اب  لبق  زور  زا 2  تسا ، هداد  خر  لبق  هام  کی  هک  داح  یـسفنت  تنوفع  لاـبند  هب  هلاـس  رسپ 7 
.درادن زین  یراردا  مئالع  یلاگموناگرا و  تسا و  بوخ  رامیب  یمومع  لاح  رـضاح  لاح  رد  .درادـن  دوجو  یـصاخ  یرامیب  یگداوناخ ، هقباس  رد  .تسا 

: تسا ریز  حرش  هب  یو  تاشیامزآ 
WBC= 7,500 (poly 60%- Lymph 40%)       Hb= 12 gr/dl            Plt= 40,000          PT=13 s       PTT=35 s   

تسا ؟ مادک  صیخشت ، نیرت  لمتحم 

 

(۱Hemolytic Uremic Syndrome (HUS)
(۲Acute Lymphocytic leukemia (ALL)
(۳Idiopatic Thrombocytopenic Purpura (ITP)
(۴Aplastic Anemia

هیلوا BUN=40 و۹۲ ) تاشیامزآ  رد  .تسا BP=150/80 و  هدش  یرتسب  یروچامه  اهاپ و  فیفخ  مدا  اب  هارمه  دردرس ، تیاکـش  اب  هلاس  کدوک 5 
تسا             ؟ رت  بسانم  یصیخشت ، مادقا  مادک  .تسا  هدش  شرازگ  ناپ   C3 حطس

 

(۱IVP ماجنا
یفارگویدراکوکا۲) ماجنا 
مرس۳)  ASO حطس یریگ  هزادنا 
مرس۴)  Alb حطس یریگ  هزادنا 

اب۹۳ ) هیذغت  نیلوا  اب  دراد و  ینیب  ناهد و  زا  قازب  سوکوم و  یاه  بابح  تلاح  هتشاد و  یناهد  قازب  دایز  حشرت  دلوت ، زا  سپ  لوا  تعاس  یط  یدازون 
یلپ یگلماــح ، نارود  رد  مرگوـلیک و  دازوـن 3  نزو  هدـش و  دـلوتم  لاـنیژاو  ناـمیاز  یط  مرت و  یو  .دـنک  یم  ادــیپ  یگفخ  تلاـح  رداـم ، ریش 

تسا ؟ مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  یعیبط  دازون  تانیاعم  .تسا  هدش  شرازگ  سوینومآوردیه 

 

یرم۱) یزرتآ 
موندوئد۲) یزرتآ 
لایژافوزا۳) ورتساگ  سکالفیر 
زولیپ۴) زونتسا 

( ۹۴، فیعض یطیحم  یاه  ضبن کشخ ، تاطاخم  هنیاعم ؛ رد  .تسا  هدش  هدروآ  ناکدوک  سناژروا  هب  غارفتسا ، لاهسا و  لابند  هب  یا  ههام راوخریش 12 
ار یو  نویساتاردیهد  نازیم  تّدش و  .تسا  ریذپ  کیرحت هنـشت و  رامیب  .تسا  هتفر  ورف  یرادقم  یو  لناتنوف  هتفای و  شهاک  یمک  یتسوپ  روگروت 

دینز                ؟ یم نیمخت  ردقچ 

 

دصرد۱) دودح 6   و  ( Moderate  ) طسوتم
دصرد۲) دودح 10  و  ( Moderate  ) طسوتم
دصرد۳) دودح 15  و  ( Severe  ) دیدش
دصرد۴) دودح 9  و  ( Severe  ) دیدش

دادعت 19) نانز (

.تسا۹۵ ) لامرن  یگدـعاق  لکیـس  متـسیب  زور  نورتسژورپ  مظنم و  رامیب  یگدـعاق  .تسا  هدومن  هعجارم  هلاس  ود  هیلوا  یروراـبان  اـب  هلاـس  مناخ ۲۷ 
؟ تسا مادک  بسانم  یصیخشت  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ  یعیبط  زین  یو  رسمه  مارگومرپسا 

 

یدعب۱) هس  لانیژاو  یفارگونوس 
یفارگورتسیهونوس۲)
یفارگوگنپلاسورتسیه۳)
نومروه۴) نیرلوم  یتنآ  شجنس 
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تسا و۹۶ ) لامرن  نیتکالورپ  .درادن TSH ,FSHو  کیلکیس  درد  زا  یمئالع  لامرن و  ایلاتینژ  هنیاعم  .تسا  هدومن  هعجارم  هیلوا  هرونمآ  اب  هلاس  مناخ ۲۰ 
؟ تسا حرطم  رامیب  نیا  رد  صیخشت  مادک  .تسا  هدادن  خر  یزیرنوخ  نژورتسا  نورتسژورپ و  سپس  نورتسژورپ و  زیوجت  اب 

 

خاروس۱) نودب  نمیاه 
نمرشآ۲) مردنس 
یدانگ۳) یزنژ  سید 
نیرلوم۴) یزنژآ 

هدومن۹۷ ) هعجارم  دردرس  فعض و  بت ، لانیوگنیا ، ۀیحان  هفرط  ود  یتاپوندآ  هارمه  هب  یلـسانت  هیحان  کاندرد  یحطـس و  ددعتم ، یاه  مخز  اب  یرامیب 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  ریز  یاهنامرد  زا  کی  مادک  .تسا 

 

زور۱) ات 10  تدم 7  هب  زور  رد  راب  ود  یکاروخ  مرگ  یلیم  ریوولکیسآ 400 
زود۲) کت  ینالضع  مرگ  یلیم  نوسکایرتفس 250 
زور۳) تدم 21  هب  زور  رد  راب  یکاروخ 4  مرگ  یلیم  نیسیامورتیرا 500 
هتفه۴) کی  تدم  هب  یقیرزت   G نیلیس ینپ 

؟۹۸ ) تسا عونمم  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زیوجت  هویج  رتم  یلیم  نوخراشف ۱۴۰/۹۰  محر و  ینوتآ  صیخشت  اب  یمناخ  رد 

 

نیسوت۱) یسکا 
نیوونوگرا۲) لیتم 
(۳E2 نیدنلگاتسورپ
(۴F2α نیدنالگاتسورپ

؟۹۹ ) تسا مادک  بسانم  مادقا  تست و  ریسفت  .دشاب  یم   GCT= ۱۵۰ تست هتفه ، یگلماح ۲۴  نس  اب  هلماح  مناخ  رد 

 

یمرگ۱) دص   GTT ماجنا هب  هیصوت  تسا -  لتخم  تست 
نیلوسنا۲) اب  نامرد  عورش  تسا -  لتخم  تست 
صاخ۳) مادقا  هب  زاین  مدع  تسا -  لامرن  تست 
یگتفه۴) رد 28  تست  رارکت  تسا -  لامرن  تست 

هدوب۱۰۰ ) لامرن  رامیب  یتایح  مئالع  هدمآ  لمعب  یاه  یسررب  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  لانیژاو  یزیربآ  زا   یروتسیه  اب  هتفه  یگلماح ۱۸  نس  اب  یمناخ 
درف نیا  رد  ریز  حالطـصا  مادـک  .تسا  لامرن  نینج  بلق  هتفای و  شهاـک  نوینمآ  عیاـم  مجح  یفارگونوس  رد  .دـشاب  یم  تبثم  نیزارتین  تست  و 

؟ دنک یم  قدص 

 

ریذپان۱) بانتجا  طقس 
طقس۲) هب  دیدهت 
صقان۳) طقس 
ینوفع۴) طقس 

؟۱۰۱ ) دنک یم  یعطق  ار   ( PROM  ) اه هدرپ  سردوز  یگراپ  صیخشت  ریز  یسررب  مادک 

 

سکیورس۱) هناهد  زا  عیام  تشن  میقتسم  هدهاشم 
نیزارتین۲) ذغاک  ندش  گنر  یبآ 
سکیورس۳) تاحشرت  رد  نیتکنوربیف  دوجو 
یفارگونوس۴) رد  سونیمآردیهوگیلوا 
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لمتحم۱۰۲ ) .تسا  تفـس  سمل  رد  محر  .دـیوش  یم  دـیدش  نشور و  زمرق  یزیرنوخ  دوجو  هجوتم  تسا ، هدرک  نامیاز  لبق  تعاس  مین  هک  یمناـخ   رد 
؟ تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رامیب  یزیرنوخ  تلع  نیرت 

 

محر۱) ینوتآ 
یداقعنا۲) تالالتخا 
تفج۳) سابتحا 
نامیاز۴) لاناک  نویسارسال 

؟۱۰۳ ) دشاب یم  مویمویل  لیلد  هب  یزیرنوخ  عیاش  یوگلا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

هرونموگیلا۱)
یژارورتم۲)
هرونمآ۳)

یژارونم۴)

مادک۱۰۴ ) .تسا  تبثم  راردا  تشک  هدش  ماجنا  یـسررب  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  راردا  ررکت  یروزید و  تلع  هب  هتفه  یگلماح ۳۸  نس  اب  یرادراب  مناخ 
؟ تسا هدش  هیصوت  نامرد  لوا  طخ  ناونع  هب  ار  ریز  یاهوراد  زا  کی 

 

نیئوتناروفورتین۱)
نیلیس۲) یسکومآ 
لوزاسکومیرتوک۳)
نیلکیاسارتت۴)

زا۱۰۵ ) کی  مادک  .تسا  هدـش  شرازگ  ( HSIL) High grade Squamous Intraepithelial Lesion ریمسا پاپ  باوج  هلاس  یمناخ ۶۰  رد  
؟ تسا بسانم  ریز  تامادقا 

 

یژولوتیس۱) رارکت 
یپوکسوپلوک ۲)
یموتکرتسیه ۳)
(۴HPV سوریو کچ 

؟۱۰۶ ) دینک یم  هیصوت  ار  تالوف  یفاضا  لمکم  فرصم  رادراب  نانز  زا  هورگ  مادک  یارب 

 

نهآ۱) رقف  یمنآ 
اه۲) یتاپونیبولگومه 
لاس۳) یالاب ۳۵  نس 
ررکم۴) طقس  هقباس 

هب۱۰۷ ) مادقا  ناوت  یم  یگلماح ، تالوصحم  عفد  زا  دعب  تدم  هچ  تسا ، هدرک  هعجارم   IUD نتشاذگ یارب  یرادراب  هتفه 12  رد  طقس  هقباس  اب  یمناخ 
؟ درک   IUD نتشاذگ

 

هلصافالب۱)
هتفه۲) ود 
هتفه۳) راهچ 
هتفه۴) شش 
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عورش۱۰۸ ) لکیس  زور 16  یلاوح  زا  مئالع  هک  دراد  هزور  یاه 28  لکیس دراد ؛ یم راهظا  یو  .تسا  هدرک  هعجارم   PMS مئالع اب  یا  هلاس  مناخ 24  رتخد 
نامرد نیرت  بسانم .دنک  یم یگتـسخ  ساسحا  هدـش و  یگدرـسفا  راچد  تدـم ، نیا  یط  رد  هک  یروط  هب  دراد ، همادا  یدـعب  دویرپ  مود  زور  ات  و 

تسا ؟ مادک  یداهنشیپ 

 

(۱  Fluoxetine
(۲Tricyclic Antidepressants
(۳GnRH Agonist
(۴Danazol

هدش۱۰۹ ) شرازگ  رتم  یلیم  هیال 3  ود  رد  رتمودنا  تماخـض  هدش ، لانیژاو  یزیرنوخ  راچد  لبق  هام  زا  هک  زوپونم  هلاس  مناخ 55  لانیژاو  یفارگونوس  رد 
تسیچ ؟ یدعب  مادقا  تسا ،

 

درادن    ۱) مزال  یرگید  مادقا 
یفارگورتسیهونوس۲) تساوخرد 
لپیاپ۳) اب  رتمودنا  یرادرب  هنومن

یپوکسورتسیه۴)

؟۱۱۰ ) تسین  HELLP مردنس یصیخشت  رایعم  ریز ، دراوم  زا  کی  مادک 

 

(۱Platelets<100,000/mm3

(۲LDH>600 u/L

(۳BP>180/120 mmHg

(۴AST>70 u/L

.تسا۱۱۱ ) هدرک  هعجارم  ینیب  هکل  هتفه و  کی  تدم  هب  یگدعاق  ریخأت  اب  دیوارگ  یمیارپ  هلاس  مناخ 25 
؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .تسا  لامرن  اه  سکندآ  یلاخ و  محر  لانیژاو ؛ یفارگونوس  رد  .دراد   βHCG= 800 IU/MI ژارتیت

 

تاسکورتوتم۱) اب  نامرد  عورش 
لایرس۲) یفارگونوس  اب  یریگیپ 
تعاس ۳) زا 48  دعب  ، βHCG ژارتیت رارکت 
یپوکسوراپال۴) تساوخرد 

نیلوا۱۱۲ ) .درادن  یرگید  کیژولوتاپ  هتکن  تسا و  کیفورتآ  نژاو  هنیاعم ؛ رد  .تسا  هدرک  هعجارم  دولآ  نوخ  قیقر  تاحشرت  تلع  هب  یا  هلاس مناخ 65 
تسا ؟ مادک  مادقا 

 

یپوکسوپلوک  ۱)
تسین۲) یصاخ  مادقا  هب  زاین  تسا و  نژاو  یفورتآ  هب  طوبرم 
(۳    D&C
لانیژاو۴) سنارت یفارگونوس 
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داعبا۱۱۳ ) هب  تسار  نادـمخت  هداس  تسیک  یفارگونوس ، رد  هدوب و  یفنم   βHCG تسا. هدرک  هعجارم  دویرپ  ریخأت  تیاکـش  اب  درجم  هلاس  مناخ 17 
تسا                                   ؟ بسانم  مادقا  مادک  .تسا  هدش  شرازگ  رتم  یلیم  70×80

 

یپوکسوراپال۱) تساوخرد 
یفارگونوس۲) دیاگ  ریز  تسیک  هیلخت  تساوخرد 
یموتاراپال۳) تساوخرد 
دعب۴) هام  یفارگونوس 2  نتفرگ و  رظن  تحت 

دادعت 8)  ) باصعا زغم و 

؟۱۱۴ ) تساجک هعیاض  لحم  .دهد  یم  ناشن  تسا  هدرک  هعجارم  دید  لالتخا  تیاکش  اب  هک  ار  یرامیب  یرتمیرپ  لباقم  لکش 

 

(۱optic nerve
(۲optic tract
(۳optic chiasm
(۴occipital lobe

شاعترا۱۱۵ ) Position و  یحطـس ، سمل  سح  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یناقوف  یاه  مادنا  رد  ترارح  درد و  سح  لالتخا  اب  یا  هلاس  رامیب 35 
تسا ؟ مادک  یصیخشت  مادقا  نیلوا  .تسا  لامرن 

 

هلضع۱) بصع و  راون 
(۲B12 نیماتیو یمرس  حطس  یسررب 
ندرگ۳) یآ  رآ  ما 
یعاخن۴) یزغم  عیام  نویسکنوپ 

ندیباوخ۱۱۶ ) هب  لیامت  هجیگرس  ماگنه  .دنک  یم  هعجارم  امش  هب  هدش  غارفتسا  عوهت و  بوانتم و  هجیگرـس  راچد  لبق  هتفه  کی  زا  هک  هلاس  ناوج 33 
یرادربریوصت تانیاعم و  ریاس  .تسا  لتخم  تمس  کی  رد  کیرلاک  کیرحت  تست  .دشاب  یم  سومگاتسین  راچد  هنیاعم  رد  هتشاد و  تمس  کی  هب 

دامن ؟ یم  هیصوت  یو  یارب  ار  مادقا  مادک  .تسا  لامرن 

 

کیتویب۱) یتنآ  عورش 
چا۲) نرتمایرت  عورش 
نولوزیندرپ۳) عورش 
(۴Epley رونام ماجنا 
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لمتحم۱۱۷ ) .دوش  یم  هدهاشم  دیئولایه  باس  یزیرنوخ  کیپوکـسودنوف  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  یرتسب  سناژروا  رد  دـیدش  دردرـس  اب  هلاس  درم 60 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت 

 

یزغم۱) روموت 
لاروپمت۲) تیرترآ 
لارود۳) باس  موتامه 
دیئونکارآ۴) باس  یزیرنوخ 

اب۱۱۸ ) دردرـس  عورـش  .تسا  هدرک  هعجارم  هدش   زاغآ  لبق   هام  زا 4  هک  یناشیپ  هیحان  رد  موادـم  یرجنخ و  دـیدش  درد  تیاکـش  اب  هلاس  یمناخ 50 
؟ تسا رثوم  نامرد  تهج  وراد  مادک  .تسا  دوهشم  هنیاعم  رد  اهنا  فیفخ  راکسا  هک  هدوب  هارمه  قوف  هیحان  رد  یتسوپ  تاعیاض  زورب 

 

ریوولکیسآ۱)
نولوزیندرپ۲)
نیلیتپیرت۳) یمآ 
نیساتمودنیا۴)

زا۱۱۹ ) کی  مادک  .تسا  هتشاد  ار  ییانیب  یسح و  یریگرد  هقباس  دشاب ، یم   Multiple Sclerosis یرامیب هب  التبم  لبق  لاس  زا 3  هک  هلاس  یمناخ 50 
؟ دشاب یم  رامیب  نیا  رد  دب  یهگآ  شیپ  رگنایب  ریز  دراوم 

 

تیسنج۱)
یرامیب۲) عورش  نس 
یسح۳) یریگرد 
ییانیب۴) یریگرد 

.دنک۱۲۰ ) یم زاب  ار  اه  مشچ ندز ، ادص  اب  .تسا  هدش  مادنا  راهچ  ره  جـلف  ملکت و  علب و  لالتخا  راچد  یمرتانوپیه ، عیرـس  حالـصا  لابند  هب  یناوج  درم 
نیا زا  یرتهب  فیـصوت  ینیلاب ، تیعـضو  مادک  .دـشاب  یمن تسار  پچ و  هب  هاگن  هب  رداق  یلو  دـهد  یم تکرح  ناپ  الاب و  تمـس  هب  ار  اه  مشچ

؟ تسا تلاح 

 

(۱Persistent vegetative state
(۲Brain death
(۳Locked in syndrome
(۴Minimally conscious state

رد۱۲۱ ) تسار  تمـس  یزراپ  یمه  راچد  یناهگان  تروص  هب  سناژروا ، هب  هعجارم  زا  لبق  تعاس  زا 2  هک  سوتیلم  تباید  هقباس  اب  هلاس  مناخ 72  رامیب 
و دـحرد 150000  تکالپ  نوخدـنق 40 و  هیلوا ؛ تاشیامزآ  رد  لامرن و  یو  زغم  نکـسا   CT تسا و کیزافآ  رامیب  .تسا  هدـش  مجنپ  ود  دـح 

نیا رد  « tPA قیرزت یاه  نویساکیدنارتنک  » ءزج ریز ، دراوم  زا  کی  مادک  .تسا  یدیرو ) نژونیمسالپ   ) tPA تفایرد دیدناک  رامیب  .دراد   INR=1.5
تسا            ؟ رامیب 

 

(۱INR رادقم
تکالپ  ۲) دادعت 
نوخ  ۳) دنق 
رامیب۴) یالاب  نس 
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دادعت 9)  ) ینوفع

هدومن۱۲۲ ) هعجارم  عوـهت  یدرز و  تیاکـش  اـب  دراد ، رارق  لـس  دـض  ییوراد  ناـمرد  تحت  لـبق  هتفه  هس  زا  هک  یوـیر  لـس  هب  ـالتبم  هلاـس  درم 50 
دشاب   : یم  ریز  حرش  هب  تاشیامزآ  .تسا 

ALT=250 (NL:5-40)          AST=280 (NL:8-40)          Billi T=3          Billi D=1.5
RR=20/min             PR=90/min        BP=125/80 mmHg           o2sat=92%

؟ تسا مادک  مادقا  نیرتهب 

 

تاشیامزآ۱) حالصا  ات  نیپمافیر  دیزاینوزیا و  عطق 
هتفه۲) ود  تدم  هب  دیمآ  نیزاریپ  نیپمافیر و  دیزاین ،  وزیا  عطق 
تاشیامزآ۳) ندش  یعیبط  زا  سپ  وراد  ددجم  عورش  لس و  دض  یاهوراد  مامت  عطق 
تاشیامزآ۴) ندش  یعیبط  ات  دیمآ  نیزاریپ  عطق 

؟۱۲۳ ) تسا رتشیب   HIV لاقتنا لامتحا  کی  مادک  رد 

 

ناسنا۱) یگتفرگ  زاگ 
قرع۲) اب  سامت 
کشا۳) اب  سامت 
راردا۴) اب  سامت 

؟۱۲۴ ) تسا مادک  حجرا  ینامرد  میژر  هلاس ، درم 40  رد  هضراع  نودب  زولسورب  نامرد  یارب 

 

نیلکیاس ۱) یسکاد  نیسیاموتپرتسا + 
نیپمافیر۲) نیلکیاس +  یسکاد 
نیپمافیر۳) نیسیاموتپرتسا + 
نیسیاموتپرتسا۴) نیپمافیر +  + نیلکیاس یسکاد 

مادک۱۲۵ ) .تسا  هدش  یزورـس  تاحـشرت  یهارباشیپ و  فیفخ  شزوس  راچد  هتفه  کی  زا  سپ  هدـشن  تظفاحم  یـسنج  سامت  لابندـب  یناوج  درم 
؟ تسا حیحص  نامرد 

 

یسنج۱) کیرش  نامرد  زود + کت  نوسکایرتفس 

یسنج۲) کیرش  نامرد  زود + کت   1gr نیسیامورتیزآ
زود۳) کت   1gr نیسیامورتیزآ زود + کت  نوسکایرتفس 
یسنج۴) کیرش  نامرد  زود  +  کت   1gr نیسیامورتیزآ زود + کت  نوسکایرتفس 

یگتفرگ۱۲۶ ) زا  یو  تسا  هدومن  هعجارم  کینیلک  هب  لبق  زور  رهظ  زا  ولگ  درد  هسطع ، ینیب ، شزیربآ  مئالع  اب  ناتـسمز  لـصف  رد  هلاـس  نسم 75  یاقآ 
ار ینامرد  هچ  .تسا  لامرن  یویر  یاهادص  بلق و  عمس  درادن ، بت  هنیاعم  رد  .تسا  یکاش  فیفخ  دردرـس  و  یگتـسخ   یگتفوک ، ساسحا  ینیب ،

؟ دینک یم  باختنا 

 

نفونیماتسا۱) کیمتسیس و  ناقتحا  دض  یوراد  زیوجت 
نیسیامورتیزآ۲) صرق  یعضوم و  ناقتحا  دض  یوراد  زیوجت 
نیداتنامآ۳) صرق  یعضوم و  ناقتحا  دض  یوراد  زیوجت 
نفونیماتسا۴) صرق  نیتازنب و   نیلیس  ینپ  زیوجت 
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؟۱۲۷ ) تسا مادک  نامرد  لوا  طخ  دیدش  یایرالام  نامرد  رد 

 

(۱Quinidine نیدینیک
(۲Artemether- lumefantrine نیرتنافمول رتمترآ -
(۳Chloroquine نیکورلک

(۴Arti sunat تینوسیترآ

تـسیک۱۲۸ ) عوفدـم  شیامزآ  رد  .دـیآ  یم  لمع  هب  مزـال  تاـشیامزآ  یتشادـهب  تراکرودـص  تهج  درادـن  یـصاخ  تمـالع  هک  هناـخزپشآ  رگراـک  زا 
؟ دوش زیوجت  دیاب  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک  .دوش  یم  شرازگ  اکیتیلوتسیهابماتنآ 

 

لوزادینیت۱) نیسیامومراپ + 
لوزادینورتم۲)
لوزادینورتم۳) لونیکودی  + 
لونیکودی۴)

رگناشن۱۲۹ ) لیذ ، دراوم  مامت  .تسا  هدش  دیدش  موراپیـسلاف  یایرالام  راچد  اقیرفآ ، ترفاسم  زا  تشگرب  زا  دعب  هتفه  ود  درگناهج  هلاس  ناوج 25  کی 
زجب : دنشاب ، یم  رامیب  نیا  رد  دب  زونگورپ 

 

رّرکم ۱) جنشت 
دیدش۲) یمنآ 
دیدش۳) کیلوباتم  زودیسا 
ینپوکل۴)

رد۱۳۰ ) لالتخا  زورب  فداصت و  لابند  هب  لبق  هاـم  .تسا 6  هدش  یرتسب  سناژروا  رد  غارفتـسا  عوهت و  دیدش ، دردرـس  بت ، تلع  هب  یا  هلاس  مناخ 25 
بوانتم و روط  هب  ار  ینیب  زا  فافـش  عیام  جورخ  هقباس  سپ ، نآ  زا  .تسا  هدشن  یحارج  اما  هدوب  یرتسب  امورت  شخب  رد  زور   3 یرایشوه ، حطس 

مادک .دوش  یم  جراخ  ردک  عیام  هک  هدش  ماجنا  عاخن  عیام  نویـسکنوپ  یو  یارب  .دـنک  یم  رکذ  یژرلآ  یگدروخامرـس و  مئالع  اب  یهارمه  نودـب 
؟ دشاب یم  یو  میالع  لماع  ریز  مسیناگرا 

 

سوئروا۱) سوکوکولیفاتسا 
هینومونپ۲) سوکوکوتپرتسا 
ازونیژورئآ۳) انومودوس 
نژوتیسونم۴) ایرتسیل 

دادعت 6)  ) یژولویدار

دوش۱۳۱ ) یم  هدهاشم  یرم  یاهتنا  رد  فاص  هاتوک و  یگنت  لاتایه و  قتف  میراب  علب  یـسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یژافـسید  زا  تیاکـش  اب  یرامیب 
؟ تسا مادک  لمتحم  صیخشت 

 

یزالاشآ۱)
یرم۲) مونیسراک 
کیتپپ۳) یگنت 
یمرد۴) ورلکسا 
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مادقا۱۳۲ ) یفلخ  هارباشیپ  هچیرد  هب  کش  تروص  رد  دوش  یم  هدهاشم  هناثم  رادج  تماخض  شیازفا  اه و  هیلک  زورفنوردیه  رسپ ، دازون  یفارگونوس  رد 
؟ تسا مادک  یدعب  یصیخشت 

 

یحشرت۱) یفارگوروا 
یفارگورتروا۲) دیرگورتر 
یعفد۳) یفارگورترواوتسیس 
نکسا۴) یت  یس 

؟۱۳۳ ) دراد دربراک  گرزب  هدور  یاه  تمسق  زا  کیمادک  یسررب  یارب   MRI

 

موکس۱)
یضرع۲) نولوک 
یلوزن۳) نولوک 
موتکر۴)

اه و۱۳۴ ) هیر  فان  یتاپوندافنل  نکسا  یت  یـس  رد  .تسا  دوهـشم  اه  هیر  فان  هنیرق  هفرط و  ود  یگرزب  یا  هلاس  مناخ 40  هنیس  هسفق  یفارگویدار  رد 
؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  .دوش  یم  هدهاشم  تسار  لائکارتاراپ 

 

لس۱)
موفنل۲)
زودیئوکراس۳)
شنورب۴) مونیسراک 

هب۱۳۵ ) بلق  مدزاب ، نیح  یفارگ  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  هنیـس  هسفق  تسار  همین  رد  یـسنسول  سنارت  شیازفا  یکدوک  هنیـس  هسفق  یفارگویدار  رد 
؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  .تسا  هدش  اجباج  پچ  تمس 

 

یجراخ۱) مسج  نویساریپسآ 
زیزوربیف۲) کیتسیس 
یزاتکشنورب۳)
سکاروتومونپ۴)

؟۱۳۶ ) تسا مادک  لمتحم  صیخشت  .تسا  هداتفا  قافتا  نآ  فلخ  رد  کیتسوکآ  دیدشت  هدیدپ  اب  هعیاض  کی  ریوصت  یفارگونوس  رد 

 

گنس۱)
تسیک۲)
زاتساتم۳)
روموت۴)
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دادعت 9)  ) یسانش بیسآ 

نیا۱۳۷ ) هک  دوش  یم  هدید  هتسه  یور  رب  یرایش  دجاو  نشورًاتبسن  یاه  هتسه  اب  یاه  لولس  دیئوریت  راد  لوسپک  روموت  زا  یپوکسورکیم  یـسررب  رد 
دوهشم زین  یداب  اموماسپ  اب  هارمه  هدوت  لوسپک  هب  لاروموت  یاهلولـس  مجاهت  .دنا  هتفای  عمجت  یقورع  یدنبمه  یزکرم  روحم  کی  رود  هب  اهلولس 

؟ تسیچ امش  صیخشت  .تسا 

 

رالوکیلوف ۱) موندآ 
رالوکیلوف۲) مونیسراک 
کیتسالپانآ۳) مونیسراک 
یرلیپاپ۴) مونیسراک 

صیخشت۱۳۸ ) هدننکدر  ریز ، دراوـم  زا  کـی  مادـک  دراد ،   βHCG زا ییالاب  یمرـس  رتیت  اب  هارمه  لاـنیژاو  یزیرنوخ  هک  یمناـخ  رتمودـنا  ژاـتروک  رد 
؟ دشاب یم  مونیسراکویروک 

 

تفج۱) رد  کیپیتآ  یاه  تسالبوفورتوتیس  دوجو 
ژاتروک۲) رد  یتفج  یاهزرپ  دوجو 
تفاب۳) رد  ناوارف  یزیرنوخ  زورکن و 
یزیرنوخ۴) زا  لبق  یرادراب  هقباس  دوجو 

یبوخ۱۳۹ ) هب  یا  هتـسه  یریگ  بلاق  یژولوتیـس  هنومن  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یپوکـسوکنورب  تحت  نزو  شهاکو  نمزم  هفرـس  اب  یا  هلاس  یاقآ 65 
یاهلولس .دوش  یم  هدید  زورکن  اب  هارمه  اه  تیـسوفنل  هزادنا  ربارب  ود  زیاس  اب  کیتسالپوئن  یاهلولـس  حاشترا  یـسپویب  هنومن  رد  .تسا  دوهـشم 

؟ تسا حرطم  صیخشت  مادک  .دنوش  یم  هدید  هدش  هل  تروصب  هدننکش و  لاروموت 

 

رالوئولآوکنورب۱) مونیسراک 
گرزب۲) لولس  مونیسراک 
یشرفگنس۳) لولس  مونیسراک 
کچوک۴) لولس  مونیسراک 

بارخ۱۴۰ ) یدبک  یاهلولس  رد  یلیفونیزوئا  یمسالپوتیس  لخاد  تاعمجت  لکش  هب  ( Mallory-Denk bodies  ) کند - یرولام ماسجا  یرامیب  مادک  رد 
؟ دوش یم  هدید  هدش ،

 

(۱C تیتاپه
یلکلا۲) تیتاپه 
نویمیاوتا۳) تیتاپه 
(۴B تیتاپه

تفاب۱۴۱ ) یـسررب  رد  .دوش  یم  هدـید  بلق  یـضیب  خاروس  رد  کچوک  هدوت  یفارگویدراکوکا  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یلاح  یبو  بت  اب  هلاـس  یاقآ 30 
یم هدید  دیراکاس  یلپوکوم  دیسا  یواح  هنیمز  کی  رد  تسالبوربیف  یدادعت  گرزب و  یاه  هتـسه  اب  هارمه  یا  هراتـس  یاهلولـس  هدوت ، زا  یـسانش 

تسا  ؟  حرطم  صیخشت  مادک  .دوش 

 

امویمودبار ۱)
اموربیف ۲)
اموزگیم ۳)
یرلیپاپ ۴) موتسالاوربیف 
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رد۱۴۲ ) هک  صخشم  ًالماک  یلولس  اشغ  اب  فافش  مسالپوتیس  اب  ییاهلولس  زا  تسا  لکـشتم  گنر  مک  ییامرخ  گنر  هب  گرزب  زیاس  اب  یرامیب  هیلک  روموت 
لولس رد  صخشم  گرزب  یاهلوکیزو  زا  یا  هظحالم  لباق  دادعت  ینورتکلا  پوکسورکیم  اب  یسررب  رد  .دوش  یم  هدید  نشور  یا  هلاه  هتـسه  فارطا 

؟ تسا حرطم  صیخشت  مادک  .دوش  یم  هدید 

 

اموتیسوکنا ۱)

زملیو ۲) روموت 
امورفن ۳) کیتسالبوزم 
بوفومورک ۴) مونیسراک 

صخـشمان۱۴۳ ) هیـشاح  اب  کیتیل  روموت  کی  یفارگویدار  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  زوتیـسوکلو  بت  اب  هارمه  رومف  ناوختـسا  درد  اب  یا  هلاـس  رسپ 15 
مسالپوتیس اب  درگو ، کچوک  لکـش  کی  یاهلولـس  زا  یتاحفـص  روموت  یپوکـسورکیم  یامن  رد  .دوش  یم  هدید  فارطا  مرن  یاهتفاب  هب  شرتسگو 

؟  تسیچ امش  صیخشت  .دوش  یم  هدید  تیار  - رموه یاه  تزور  اب  هارمه  نژوکیلگ  زا  راشرسو  کدنا 

 

گنیووی ۱) موکراس 
لایوونیس ۲) موکراس 
اموکراسوئتسا ۳)
اموکراسویمودبار ۴)

ینوخ و۱۴۴ ) مک  تاشیامزآ ، رد  .تسا  هدش  هدروآ  کشزپ  دزن  نزو  شهاک  لاهسا و  ییاهتشا ، یب  مکـش ، عاستا  یریذپ ، کیرحت  اب  یا  هلاس  کدوک 2 
یاه تیسوفنل  شیازفا  یـسپویب ، یپوکـسودنآ و  رد  .تسا  هدش  شرازگ  یتفاب  زانیماتولگ  سنارت  هیلع   IgA یداـب یتنآ  رظن  زا  تبثم  یژولورس 

تسا ؟ مادک  یرامیب  صیخشت  .دوش   یم هدید  هدور  یاهزرپ  یفورتآ  یددغ و  یاه  تپیرک  یزالپرپیه  یششوپ و  لایلت  یپا  یاه  لولس  نیب 

 

کایلس۱) یرامیب 
یمنیئتورپوپیلاتبآ۲)
زاتکال۳) دوبمک 
یطیحم۴) یتاپورتنا 

؟۱۴۵ ) تسا حرطم  رتشیب  نیکچوه  موفنل  عاونا  زا  کی  مادک .دش  هدید   Popcorn لولس یدادعت  یرامیب ، یندرگ  یوافنل  هدغ  یپوکسورکیم  یامن  رد 

 

(۱Mixed Cellularity
(۲Nodular Sclerosis
(۳Lymphocytic Predominance
(۴Lymphocytic Depletion

دادعت 7)  ) یکشزپناور

هب۱۴۶ ) هجوت  هنیاعم  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  هاگنامرد  هب  دشاب ، یم  مویتیل  اب  هدـنرادهگن  نامرد  تحت  یبطقود  لالتخا  تلع  هب  هک  یا  هلاس  مناخ 30 
؟ تسا رادروخرب  یرتمک  تیمها  زا   دروم  مادک 

 

یسپولآ۱)
یتسوپ۲) تاروثب 
یشراوگ۳) سرتسید 
(۴( رومرت هشعر ( 
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رامیب۱۴۷ ) نیا  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یمسج  هبش  لالتخا  لامتحا  اب  ددعتم و  ینامـسج  یاه  تیاکـش  میالع و  اب  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 35  رامیب 
زجب :  ، دشاب یم  حیحص  ریز  دراوم  مامت 

 

.دنک۱) یم  هبرجت  ًاعقاو  ار  میالع  نیا  رامیب 

.درک۲) بلج  شیاهدرد  و  اه   سرتسا  نیب  طابترا  هب  دیاب  ار  رامیب  هجوت 

.تسا۳) درف  هاگآدوخان  حطس  رد  میالع  یریگ  لکش 
.درادن۴) یمسج  لکشم  هک  تفگ  رامیب  هب  دیاب 

تـسد۱۴۸ ) زا  هتـشاد  هک  یملکت  ییاناوت  کدوک  هک  دراد  یم  راهظا  ردام  .دـنک  یم  هعجارم  شردام  هارمه  هب  ناکدوک  کینیلک  هب  یا  هلاس  کدوک 2.5 
؟ تسا مادک  صیخشت  .درادن  طابترا  نالاسمه  اب  دخرچ و  یم  شدوخ  رود  دنک ، یم  وب  ار  ماسجا  بترم  دنک ، یمن  رارقرب  یمشچ  طابترا  هداد ،

 

یتیلاعفرپ۱) یهجوت -  مک  لالتخا 
ینهذ۲) یناوتان 
مسیتُا۳) فیط  لالتخا 
یریگدای۴) لالتخا 

؟۱۴۹ ) دنک یم  داجیا  ار  ددجم  فرصم  یارب  رتشیب  لیم  لامتحا  فرصم ، رابکی  اب  یتح  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

لکلا۱)
کایرت۲)
کرک۳)
هشیش۴)

باوخ و۱۵۰ ) رد  لالتخا  یکرحت ، مک  لیلدب  .تسا  هدش  یرتسب  یلخاد  شخب  رد  لبق  زور  تفه  زا  داح  یـشراوگ  یزیرنوخ  تیاکـش  اب  هلاس  یدرم 55 
دراد روضح  هناخ  رد  نونکا  مه  هک  دیامن  یم  راهظا  رامیب  ینیلاب  هبحاصم  یط  رد  .تسا  هدش  تساوخرد  یکشزپناور  هرواشم  یو  یارب  ریخا  هظفاح 

؟ تسا مادک  حجرا  ینامرد  شور  صیخشت  هب  هجوت  اب  دنک ، یم  باطخ  شرسپ  ناونع  هب  ار  کشزپناور  راکمه  و 

 

یقیرزت۱) لودیرپولاه  یکاروخ +  ماپزارول 
یکاروخ۲) ماپزارول  یا +  هنیمز  للع  عفر 
یکاروخ۳) ماپزارول  یکاروخ +  لودیرپولاه 
یقیرزت۴) لودیرپولاه  یا +  هنیمز  للع  عفر 

لالتخا۱۵۱ ) یزغم ، یرادرب  ریوصت  هنیاعم و  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  شرـسمه  اب  هرجاشم  زا  دـعب  ملکت ، ییاناوت  مدـع  زا  تیاکـش  اـب  هلاـس  مناخ 30 
تسا                      ؟ حرطم  رتشیب  یو  دروم  رد  لالتخا  مادک  .درادن  یبصع  متسیس 

 

یلیدبت  ۱) لالتخا 
یراگنارامیب۲) دوخ  لالتخا 
یمسج۳) هبش  درد 
یزاس۴) ینامسج  لالتخا 

یتکرح۱۵۲ ) - یناور یرارق  یب  راچد  نامرد ، زا  سپ  هتفه  زا 2  یو  دشاب ، یم  هنازور   6mg نودیرپسیر اب  نامرد  تحت  اینرفوزیکسا  صیخشت  اب  یرامیب 
تسیچ ؟ ینامرد  باختنا  نیرت  بسانم  تسا ، هدش  بوانتم  تیعضو  رغت  هب  زاین  یمارآان و  و 

 

ندیرپ۱) یب
نیداتنامآ۲)
لولونارپورپ    ۳)
نیداتپهورپیس۴)
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دادعت 7)  ) تسوپ

زور۱۵۳ ) هس  زا  شزوس  درد و  اب  هارمه  لسع  روبنز  یودنک  هیبش  یامن  اب  تشگنا  لاتسید  تمـسق  رد  یلوات  هعیاض  کی  اب  کشزپنادند  هلاس  یاقآ 30 
.تسا هتفای  دوبهب  راکـسا  نودب  هک  تسا  هتـشاد  ار  لحم  نیمه  رد  هباشم  هعیاض  هقباس  راب  نیدـنچ  هتـشذگ  رد  رامیب  .تسا  هدومن  هعجارم  لبق 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

 

(۱Insect Bite
(۲Herpetic whitlow
(۳bullous impetigo
(۴cellulitis

رد۱۵۴ ) .تسا  هدـش  شیپ  لاـس  زا 2  مورکاس  مادـنا و  روسناتـسکا  یحاون  رد  راد  شراخ  ًادـیدش  رلوکیزوولوپاـپ  تاـعیاض  راـچد  هلاـس   30 یاـقآ  
؟ تسا حرطم  رامیب  یارب  صیخشت  مادک  .تسا  هدش  هداد  ناشن  یرلیپاپ  مرد  رد   IgA رلونارگ بوسر  میقتسم  سناسرولفونویمیا 

 

مرف۱) یتپره  تیتامرد 
دیئوگیفمپ۲) سولوب 
سیراگلو۳) سوگیفمپ 
هسایلوف۴) سوگیفمپ 

هعیاض۱۵۵ ) هنیاعم  رد  .تسا  هدش  هداد  عاجرا  امـش  هب  دلوت  ودب  زا  هنت  هیحان  رد  یرتم  یتناس   3×3 هزادنا   اب  یتسوپ   patch تلع هب  ههام  کدوک 5 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  دوهشم  صخشم  ًالماک  هیشاح  اب  وکورو  یمک  حطس  اب  زوکیرترپیاه  اب  هتنامگیپرپیاه 

 

(۱Melanoma
(۲Cafe ule
(۳Congenital Nevus
(۴Nevus spilus

کبشم۱۵۶ ) طوطخ  ناهد  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  امـش  هب  دیفـس  یحطـس  هتـسوپ  اب  ددعتم  راد  شراخ  گنر و  شفنب  یاهلوپاپ  اب  ناوج  مناخ 
؟ تسا رت  لمتحم  روکذم  رامیب  تهج  صیخشت  مادک  .تسا  دوهشم  گنر  دیفس 

 

مود۱) هلحرم  سیلیفیس 
زودیئوکراس۲)
نالپ۳) نکیل 
سوپول۴)

بت و۱۵۷ ) اب  هارمه  تروص  اپ و  تسد و  فک  یحاون  رد  ددـعتم  دـیئوتگرات  رلوپاپ  رلوکام و  تاعیاض  راـچد  بل  لاـخ  بت  هقباـس  اـب  هلاـس  مناخ 25 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  هدش  سنردنت 

 

(۱Polymorphic Light Eruption
(۲Pityriasis Rosea
(۳Erythema Multiforme
(۴Hand, Foot and Mouth Disease
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دشاب           ؟۱۵۸ ) یمن  روژام  یاهرایعم  ءزج  ریز  یاهرایعم  زا  کی  مادک  کیپوتآ ، تیتامرد  صیخشت  رد 

 

شراخ۱)

تاعیاض۲) کیپیت  راشتنا  یژولوفروم و 

تسوپ۳) یکشخ 
هدننک۴) دوع  نمزم  تیتامرد 

؟۱۵۹ ) تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک نآ ، داجیا  تلع  نیرت  لمتحم .تسا  هدرک  هعجارم  نخان  گنردیفس  طاقن  اب  یا  هلاس هچب 10  رسپ 

 

میسلک ۱) دوبمک 
امورت۲)
(۳D نیماتیو دوبمک 
تثارو۴)

دادعت 7)  ) لصافم ناوختسا و  یحارج 

نیا۱۶۰ ) مان  .تسا  هدـش  رود  طسو  طخ  زا  اه  مادـنا  یاهتنا  هداتـسیا  تلاح  رد  .دـنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  یناـتحت  یاـه  مادـنا  یجک  تلعب  ار  یکدوک 
؟ تسیچ یتیمروفد 

 

موراوونژ۱)
موتاوروکرونژ۲)
موگلاوونژ۳)
نشیتور۴) لانرتسکا 

؟۱۶۱ ) دیهد یم  ماجنا  یمادقا  هچ  دنا ، هدروآ  امش  دزن  تسد  تصش  تشگنا  ییاهتنا  دنب  نشنتسکا  رد  ییاناوت  مدع  لیلد  هب  ار  یا  هلاس  کی  راوخ  ریش 

 

نوتروک۱) قیرزت 
یباهتلا۲) دض  یاهوراد  زیوجت 
یگلاس۳) ات 2  نتفرگ  رظن  تحت 
رتعیرس۴) هچ  ره  یحارج 

؟۱۶۲ ) تسا ریز  یلصفم  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  هصخشم  زا  تیلیدنوپسا  تیئلیاورکاس و 

 

تیرترآوئتسا۱)
رتیار۲) یرامیب 
دیئوتامور۳) تیرترآ 
سرقن۴)
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تکادبا و۱۶۳ ) هجرد  ار 90  هناش  دهد ، یم  ماجنا  هک  یتانیاعم  رد  یدـپوترا  صـصختم  .تسا  هدرک  هعجارم  هاگنامرد  هب  هناش  درد  تیاکـش  اب  یرامیب 
الاب تمـس  هب  ار  تسد  کشزپ  تمواقم  لباقم  رد  دهاوخ  یم  رامیب  زا  هدناخرچ و  لخاد  تمـس  هب  ًالماک  تسد  سپـس  .دنک  یم  سکلف  هجرد  30

دوش ؟ یم  کچ  هنیاعم  نیا  اب  هلضع  مادک  تردق  .دروایب 

 

سوتانیپساارپوس۱)
سوتانیپسا۲) ارفنیا 
رونیم۳) سرت 

سیرالوپاکسا۴) باس 

هدش۱۶۴ ) ( Maisoneuve Fracture  ) الوبیف یناقوف  تمسق  یگتـسکش  یلخاد و  کزوق  یگتـسکش  راچد  اپ  چم  ندروخ  چیپ  لابند  هب  یناوج  درم 
؟ دیناد یم  بسانم  یو  یارب  ار  ینامرد  شور  هچ  .تسا 

 

یناتحت۱) مادنا  یور  یراذگ  نزو  مدع  قاس و  یور  یشک  دناب  نتسب 
یریگ۲) چگ  اب  هارمه  یگتسکش  ود  ره  هتسب  یزادنا  اج 
الوبیف۳) یگتسکش  یارب  یریگ  چگ  یلخاد و  کزوق  یگتسکش  نویساسکیف  زاب و  یزادنااج 
الوبیف۴) یلخاد و  کزوق  یگتسکش  ود  ره  نویساسکیف  زاب و  یزادنا  اج 

( ۱۶۵5cm رد یگتفرورف  هنیاعم  رد  رضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  قاس  دیدش  درد  راچد  ندز  راشبآ  ماگنه  لابیلاو  شزرو  نیح  لبق  هتفه  ود  هلاس  درم 50 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  ینامرد  هچ  .دشاب  یمن  اپ  هجنپ  یور  نداتسیا  هب  رداق  دراد و  هنشاپ  یالاب 

 

یریگ۱) چگ 
یپارتویزیف۲)
باهتلا۳) دض  یوراد 
یحارج۴) میمرت 

امش۱۶۶ ) دزن  هدش ، داجیا  بآ  یوج  زا  یو  ندیرپ  یارب  ردام  کمک  ماگنه  هب  یناهگان  روط  هب  هک  پچ  جنرآ  دیدش  درد  زا  تیاکش  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 4 
مادقا .دـهد  یمن  پچ  یناقوف  مادـنا  هب  ار  یتکرح  هنوگ  چـیه  هزاجا  هتـشاد و  هگن  تباث  تسار  تسد  اب  ار  دوخ  پچ  تسد  کدوک ، .دـنا  هدروآ 

؟ تسا مادک  بسانم 

 

هطوبرم۱) یناقوف  مادنا  دنلب  لتآ  نتسب  نآ ، ندوب  یعیبط  تروص  رد  التبم و  جنرآ  یفارگویدار  ماجنا 
یشوهیب۲) ریز  جنرآ  هنیاعم  تساوخرد  نآ ، ندوب  یعیبط  تروص  رد  التبم و  جنرآ  یفارگویدار  ماجنا 
تعاس۳) مین  زا  سپ  ددجم  هنیاعم  جنرآ و  یجیردت  ندرک  مخ  دعاس و  نویسانیپوس  ماجنا 
شخب۴) رد  کدوک  ندرک  یرتسب  یکرچ و  تیرتآ  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  ماجنا 

دادعت 6)  ) یلسانت یراردا  یراجم  هیلک و  یحارج 

؟۱۶۷ ) تسا هنیزگ  مادک  ناپ  دیرگ  اب  ( Ta  ) هناثم لانشیزنارت  یحطس  روموت  نامرد 

 

یا ۱) هناثم  لخاد  ینامرد   BCG
کیمتسیس۲) ینامرد  یمیش 
لاکیدار۳) یموتکتسیس 
ارجم۴) قیرط  زا  نویسکزر 
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موتامه۱۶۸ ) نگلو ، مکش  نکـسا  یت  یـس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  حضاو  یروچامه  تسار و  یولهپ  ( Blunt  ) ذفانریغ یامورت  اب  یا  هلاس  یاقآ 30 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  هنیزگ  مادک  نامرد  یارب  .تسا  رادیاپ  یتایح  میالع  .دراد  تسار  هیلک  رلوسپک  باس 

 

هیلک۱) یحارج  رولپسکا 
رامیب۲) نتفرگ  رظن  تحت  قلطم و  تحارتسا 

هیلک ۳) نویسازیلوبمآویژنآ  یفارگویژنآ و 

تسار۴) بلاح  تنتسا  هیبعت 

؟۱۶۹ ) تسا هنیزگ  مادک  ینینج  زورفنوردیه  تلع  نیرت  عیاش 

 

هیلک۱) هب  راردا  تشگرب 
لسورتروا۲)
هناثم۳) هب  بلاح  لاصتا  لحم  دادسنا 
هچنگل۴) هب  بلاح  لاصتا  لحم  دادسنا 

مادـقا۱۷۰ ) .دوش  یم  سمل  هفرط  ود  نارفدزاو  لامرن و  اه  هضیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدـش  هدـهاشم  یمرپساوزآ  یرورابان ، اب  هلاـس  یاقآ 35  یسررب  رد 
؟ تسا مادک  یدعب  یصیخشت 

 

نوخ۱)  FSH یریگ هزادنا 
هضیب۲) یسپویب 
نارفدزاو۳) دادسنا  رظن  زا  یسررب 
زغم۴)  MRI

؟۱۷۱ ) تسا هنیزگ  مادک  لافطا  رد  ( UDT  ) هدرکن لوزن  هضیب  نامرد  نامز  نیرتهب 

 

یگلاس۱) کی 
یگلاس۲) هس 
یگلاس۳) تفه 
غولب۴) نامز  رد 

مکـش و۱۷۲ ) هنیاعم  درادـن و  بت  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  زور  زا 2  مکـش  ریز  درد  راردا و  شزوس  رّرکت ، لماش  یراردا  مئالع  اب  یتباید  هلاـس  مناخ 45 
؟ دوش یم  هیصوت  ریز ، نامرد  مادک  .تسا  لامرن  اه  کنالف 

 

راردا۱) تشک  یراگنریوصت و  یاه  تست  ماجنا 
زور۲) یارب 3  کیتویب  یتنآ  تباید و  لرتنک 
زور۳) یارب 7  کیتویب  یتنآ  تباید و  لرتنک 
یدیرو۴) کیتویب  یتنآ  زیوجت  یرتسب و  هب  مادقا 

دادعت 6)  ) یکشزپ مشچ 

دشاب ؟۱۷۳ ) یم  عونمم  کیتپره  تاعیاض  زا  لکش  مادک  نامرد  رد  اهدیئورتساوکیتروک  فرصم 

 

لاعف۱) یلایلت  یپا  تیتارک 
هزورکن۲) ییامورتسا  تیتارک 
لاعف۳) تیئوویوتارک 
ینیبانیب ۴) ییامورتسا  تیتارک 
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دوش و۱۷۴ ) یم  رتهب  جیردتب  کیدزن  دید  رامیب  نیا  رد  .دوش  یم  مشچ  یـسدع  یجیردت  ترودک  راچد  دراد  رارق  یگلاس  ات 60  نینس 55  رد  هک  یدرم 
؟ تسا رتشیب  تکاراتاک  عون  مادک  زورب  لامتحا  .ددرگ  یم  لالتخا  راچد  رود  دید 

 

لاکیتروک۱)
یفلخ۲) رالوسپک  باس 
رائلکون۳)
یمادق۴) رالوپ 

یاهوراد۱۷۵ ) زا  کی  مادک  .تسا  هدش   Pupillary block راچد دشاب ، یم  هیلوا  هتسب  هیواز  موکولگ  دعتسم  یکیموتانآ  رظن  زا  هک  یا  هلاس  مناخ 50 
؟ دشاب رثوم   Pupillary block ندش فرطرب  رد  دناوت  یم  ریز 

 

لولومیت۱)
دیمالوزاتسا۲)
تسورپوناتال۳)
نیپراکولیپ۴)

؟۱۷۶ ) دیامن یم  هعجارم  مشچ  کی  رد  یناهگان  دید  شهاک  اب  رامیب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد 

 

(۱Optic Neuritis
(۲Methanol Poisoning
(۳Hysteria
(۴Herpetic Keratitis

.تسا۱۷۷ ) هدش  لخاد  هب  فارحنا  راچد  کنیع  زا  هدافتسا  عطق  اب  تسا ، هدرک  یم  هدافتسا  یراسکنا  بیع  حالصا  تهج  کنیع  زا  هک  یا  هلاس  کدوک 4 
؟ تسا رتشیب  رامیب  رد  یراسکنا  بویع  زا  کی  مادک  لامتحا 

 

ینیب۱) کیدزن 
ینیبرود۲)
مسیتامگیتسآ۳)
مسیتامگیتسآ۴) اب  هارمه  ینیب   کیدزن 

رظن۱۷۸ ) زا  مشچ  هنیاعم  .تسا  هدرک  هعجارم  مشچ  تاکرح  رد  درد  اب  هارمه  لبق  هتفه  کی  زا  تسار  مشچ  دید  یرات  زا  تیاکـش  اب  یا  هلاس  مناخ 23 
کمدرم ناروآ  لالتخا  تسا ، پچ 10/10  مشچ  دید  و  تسار 2/10  مشچ  دید  .تسا  لامرن  ییانیب  بصع  رـس  هیکبـش و  یمادق و  تنمگس 

تسا    ؟ مادک  رامیب  نیا  یسررب  رد  مادقا  نیلوا  .دراد  دوجو  تسار  تمس 

 

(۱Lumbar puncture و   Orbital MRI ماجنا
(۲Brain MRI کیژولورون و هنیاعم  ماجنا 
یکاروخ۳) دیئورتسا  وکیتروک  عورش 
یدیرو۴) سلاپ  دیئورتسا  وکیتروک  عورش 
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دادعت 6)  ) ینیب قلح و  شوگ و 

( ۱۷۹: زجب دنشاب ، یم  حیحص  یلخاد  شوگ  یور  اهدیزوکیلگونیمآ  یمس  تارثا  دروم  رد  ریز  تالمج  مامت 

 

دراد۱) یگتسب  نآ  رمع  همین  یفرصم و  کیتویب  یتنآ  زود  هب  بلغا  یلخاد  شوگ  بیسآ  دادخر 

دراد۲) همادا  وراد  عطق  زا  سپ  هام  ات 6  ًالومعم  ییاونش  بیسآ  تفرشیپ  زورب و  لامتحا 
دشاب۳) یم  تشگرب  لباق  یرامیب  دوش  هداد  صیخشت  عقومب  یلخاد  شوگ  بیسآ  هکیتروص  رد 
دشاب۴) یم  دیزوکیلگونیمآ  اب  تیمومسم  هیلوا  میالع  زا  لداعت  لالتخاو  هجیگرس  شوگ ، زوزو 

راچد۱۸۰ ) تمس  نامه  ناپ  کف  رالوم  نادند  اّما  دشاب ، یم  لامرن  شوگ  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  امـش  هب  تسار  تمـس  شوگ  درد  اب  یرامیب 
؟ دشاب یم  بصع  مادک  کیرحت  یعاجرا  شوگ  درد  نیا  تلع  .دشاب  یم  ردنت  قد  رد  تسا و  یگدیسوپ 

 

(۱5
(۲7
(۳8
(۴10

یاه۱۸۱ ) هفرـس  کدوک  .دـنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  لبق  زور  ود  رد  ماداب  ندروخ  بقاعتم  یگفخ  ساسحا  زونایـس و  دوزیپا  کی  اب  ار  یا  ههاـم  کدوک 18 
یدعب مادقا  نیرتهب  .دشن  تیور  یحضاو  هتکن  هنیس  هسفق  یفارگ  رد  .تسا  دوهشم  تسار  تمـس  رد  یویر  یادص  شهاک  هنیاعم  رد  .دراد  ددعتم 

؟ تسا مادک 

 

کیمتسیس۱) دیئورتساوکیتروک  یدیرو و  کیتویب  یتنآ  یرتسب و 
یشخب۲) نانیمطا  ییاپرس و  نامرد 
درس۳) روخب  کیمتسیس و  دیئورتساوکیتروک  اب  نامرد 
یپوکسوکنورب۴) تهج  عاجرا 

هب۱۸۲ ) یژرلآ  هبـش  تاروثب  تبثم و   Paul-Bunnel تست تیلیـسنوت و  رـصتخم و  سنردنت  اب  ندرگ  هیحان  رد  رـشتنم  یتاپوندافنل  اب  یناوج  رامیب 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  هدرک  هعجارم  نیلیس  یپمآ  قیرزت  لابند 

 

سیزومسالپوسکوت۱)
سیزویرتسیل۲)
یمرالوت۳)
ینوفع۴) زوئلکونونوم 

؟۱۸۳ ) درادن دوجو  ( Ozena  ) کیفورتآ تینیر  یرامیب  رد  هتفای  مادک 

 

اه۱) تسارک  ندش  هتشادرب  زا  سپ  راداضف  رایسب  ینیب  هرفح 
ینیب۲) کشخ  کیفورتآ و  طاخم 
نهپ ۳) فاص و  تروص 
یعیبط۴) لامرن و  ییایوب 
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رتم۱۸۴ ) یتناس  هزادنا 2×1/5  اب  یا  هدوت  هنیاعم ، رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق ، لاس  زا 3  یجیردت  دشر  اب  یشوگانب  هدوت  دوجو  لیلد  هب  هلاس  درم 40 
اب کی  مادک  .دـهد  یم  ناشن  ار  مویسنکت 99  بذج  یفارگ ، یتنیـس  رد  هک  دوش  یم  سمل  سنردنت  یگدنبـسچ و  دوجو  نودب  دیتوراپ  هیحان  رد 

؟ دراد یرتشیب  قابطنا  قوف  هدوت 

 

مویژنامه  ۱)
کیفروموئلپ۲) موندآ 

نیتراو۳) روموت 

مونیسراک۴) کیتسیس  دیئوندآ 

دادعت 6)  ) یژولویمدیپا رامآ و 

؟۱۸۵ ) تسا هنوگچ  عیزوت  لکش  .تسا  هدش  شرازگ  مرگولیک  نآ 71  هنایم  مرگولیک و  نازومآ 57.5  شناد  نزو  نیگنایم  هعلاطم  کی  رد 

 

یفنم۱) یگلوچ 
لامرن۲) هب  کیدزن 
تبثم۳) یگلوچ 
ییامنود۴)

هروظنم۱۸۶ ) دنچ  ییاذـغ  لمکم  هام  تدم 4  هب  سپـس  دش و  یریگ  هزادنا  یناتـسبد  شیپ  کدوک  رد 18  یتسوپ  نیچ  تماخـض  شهوژپ ، کـی  رد 
دنچ ییاذغ  لمکم  ریثأت  یـسررب  یارب  بسانم  هیـضرف  نومزآ  .دش  یریگ  هزادنا  ًاددـجم  اهنآ  یتسوپ  نیچ  تماخـض  نآ  زا  سپ  .دـندرک  تفایرد 

؟ تسا مادک  هروظنم 

 

(۱Chi-square
(۲ANOVA
(۳Independent t-test
(۴Paired t-test

؟۱۸۷ ) دشاب یم  رتشیب  ندش  نمزم  لامتحا  ینس  یاه  هورگ  زا  کی  مادک  رد  ، B تیتاپه تنوفع  داجیا  لابند  هب 

 

نادازون۱)
ناکدوک۲)
ناوج۳) نیغلاب 
نادنملاس۴)

؟۱۸۸ ) تسا رادروخرب  یرتشیب  تیمها  زا  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  تلام ، بت  یرامیب  لرتنک  یریگشیپ و  روظنم  هب 

 

بسانم۱) نامرد  نارامیب و  سردوز  صیخشت 
لاقتنا۲) یاه  هار  صوصخ  رد  مدرم  یهاگآ  ءاقترا 
یناویح۳) تیعمج  رد  یرامیب  لرتنک 
ینبل۴) یاه  هدروارف  ریش و  هضرع  رب  تراظن 
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؟۱۸۹ ) دشاب یم  هیحان  مادک  یگتسکش  هب  طوبرم   DALY صخاش ساسا  رب  ناوختسا  یکوپ  راب  نیرتشیب  ناریا ، رد  اه  یرامیب  راب  هعلاطم  رد 

 

نگل۱)
اه۲) هرهم 
دعاس۳)
اپ۴) قاس 

؟۱۹۰ ) دشاب یم  دروم  مادک  محر  هناهد  ناطرس  رطخ  لماع  نیرت  مهم 

 

محر۱) هناهد  ناطرس  یگداوناخ  هقباس 

یناسنا۲) یامولیپاپ  سوریو  اب  تنوفع 

ددعتم۳) یسنج  یاکرش  نتشاد 
(۴OCP تدم ینالوط  فرصم 

دادعت 7)  ) یژولوکامراف

نامرد۱۹۱ ) زا  سپ  تسا و  هدرک  هعجارم  ناتسرامیب  سناژروا  هب  ییاذغ  تیمومـسم  زا  یـشان  لاهـسا  غارفتـسا و  عوهت ، تلع  هب  هک  تسا  یدرف  رامیب 
؟ دشاب یم  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک  زیوجت  هب  طوبرم  هدش  داجیا  هضراع  امش  رظن  هب  .تسا  هدیدرگ  تروص  رس و  تالضع  مساپسا  راچد  ییوراد 

 

نورتسنادنوا۱)
دیمارپول۲)
نودیرپمود۳)
دیمارپولکوتم۴)

زا۱۹۲ ) کی  مادک  فرصم  .دراد  کیتویب  یتنآ  فرصم  هب  زاین  یسفنت  تنوفع  تلع  هب  و  دراد   رارق  یگلماح  مود  هام  رد  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 35  رامیب 
؟ تسا زاجم  قوف  رامیب  رد  ریز  یاهوراد 

 

نیلکیاس۱) یسکاد 
نیلیس۲) یسکومآ 
نیساسکولفورپیس۳)
نیسیاماتنج۴)

ناتسرامیب۱۹۳ ) هب  تیمومـسم  مئالع  اب  تسا و  هدروخ  ًاوهـس  ار  ینیراکـسوم ) یتنآ  یوراد   ) انودالب تبرـش  یرادقم  هک  تسا  هلاس  یکدوک 4  رامیب 
؟ تسا قوف  یوراد  اب  تیمومسم  هدنهد  ناشن  ریز  مئالع  زا  کی  مادک  .تسا  هدش  هدروآ 

 

ناهد۱) یکشخ  یگتخورفارب و 
یدراک۲) یدارب  نویسناتوپیه و 
زونایس۳) سفن و  یگنت 
لاهسا۴) هچیپ و  لد 
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مرگ۱۹۴ ) یلیم  فرصم 200  هب  تردابم  ینالضع  یاهدرد  نیکست  تهج  ناتسود  هیصوت  هب  یکـشزپ  موس  لاس  یوجـشناد  هلاس و  یناوج 22  رامیب 
؟ دهد یم  شیازفا  ار  ریز  ضراوع  زا  کی  مادک  زورب  لامتحا  قوف  یوراد  فرصم  .تسا  هدومن  لودامارت 

 

یویلک۱) داح  ییاسران 
نوخ۲) راشف  دیدش  شهاک 
جنشت ۳)
یمسیلگرپیه۴)

زورب۱۹۵ ) بجوم  دـناوت  یم  ریز  یاهوراد  زا  کـی  مادـک  فرـصم  .دراد  رارق  ییوراد  ناـمرد  تحت  نمزم  نویـسناترپیه  تلع  هب  هک  تسا  یدرف  راـمیب 
؟ دوش یتیعضو )  ) کیتاتساوترا نویسناتوپیه 

 

لولورپوتم۱)
لیرپالانا۲)
نیسوزارپ۳)
نیپیدولمآ۴)

تسا ؟۱۹۶ ) نوریپسوب  یوراد  یاه  یگژیو زا  ریز ، دراوم  زا  کی  مادک 

 

(۱CNS دیدش بوکرس  تیصاخ  اب  بارطضا  دض 
یجنشت۲) دض  صاوخ  نودب  بارطضا  دض 
یروآ  ۳) باوخ  صاوخ  نودب  یگدرسفا  دض 
تالضع۴) یگدننک  لش  صاوخ  اب  یگدرسفا  دض 

دیاب۱۹۷ ) وراد  باختنا  هلحرم  رد  هنیزگ  مادک  تیژننم ، لامتحا  ینومونپ و  صیخشت  زا  سپ  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  سنالوبمآ  اب  هلاس  رامیب 50 
؟ دوش هتفرگ  رظن  رد 

 

دنرثوم۱) تیژننم  ینومونپ و  هیلع  رب  هس  ره  نوسکایرتفس ، ناتتوفس و  نیسکلافس ،
دنراد۲) فرصم  عنم  اه  نیروپسولافس  نیلیس ، یسکومآ  اب  شار  هقباس  تروص  رد 
دنک۳) یم  روبع  یزغم  ینوخ - دس  زا  هک  تسا  موس  لسن  یاه  نیروپسولافس  زا  نوسکایرتفس 
دننک۴) یم  روبع  یزغم  ینوخ - دس  زا  اه  نیروپسولافس  همه 

دادعت 3)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۹۸ ) تسا مادک  یکشزپ  هفرح  رد  عفانم  ضراعت  اب  رثوم  دروخرب  رد  مدق  نیلوا 

 

هدنرادزاب۱) نیناوق 
کشزپ۲) یهاگآ 
یسرزاب۳) یاهداهن 
نارامیب۴) یهاگآ 

؟۱۹۹ ) تسا یرورض  رامیب  زار  ظفح  نیون ، یکشزپ  قالخا  هناگراهچ  لوصا  زا  کی  مادک  قبطرب 

 

ندناسرن۱) ررض  ندناسر - دوس 
تلادع۲) - ندناسرن ررض 
تلادع۳) - یمونوتا
ندناسرن۴) ررض  یمونوتا -
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؟۲۰۰ ) تسا یا  هفرح  یاهراتفر  زا  کی  مادک  رب  دیکأت  یریذپ  تیلوئسم  رب  هوالع  کشزپ ، طسوت  یا  هفرح  ششوپ   تیاعر 

 

یراکتسرد۱)
یتسود۲) عون 
نارگید ۳) هب  مارتحا 
یلغش۴) یلاعت 
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