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فیزیولوژي 

؟نداردپتاسیم در کدامیک از موارد زیر نقشی –پمپ سدیم ـ1
حفظ اختالف غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو طرف غشاء)الف
ایجاد پتانسیل استراحت غشاء)ب
سلولحفظ اندازه )ج
ایجاد پتانسیل عمل)د

چرا در درمان بیماري میاستنی گراویس از نئوستیگمین استفاده می شود؟ـ2
.موجب رهایش بیشتر استیل کولین از انتهاي عصب پیش سیناپسی می شود)الف
.تاثیري مشابه استیل کولین دارد ولی استیل کولین استراز آن را تخریب نمی کند)ب
.بر روي گیرنده نیکوتینی اثر آگونیستی دارد)ج
.کندفعالیت استیل کولین استراز را مهار می)د

در کدامیک از شرایط زیر، انحراف محور متوسط الکتریکی قلب به چپ وجود دارد؟ـ3
ادهدر حالت ایست)دهیپرتروفی بطن راست)جدم عمیق)بهیپرتروفی بطن چپ)الف

کدام است؟) ejection fraction(در یک فرد بالغ سالم، در شرایط استراحت کسر تخلیه ـ4
٪80)د٪20)ج٪60)ب٪40)الف

در ارتباط با جریان خون در داخل عروق، گزینه درست کدام است؟ـ5
.جریان الیه به الیه استجریان آشفته داراي انرژي بیشتر نسبت به)الف
.در جریان الیه الیه، الیه هاي کناري با سرعت بیشتري نسبت به مرکز حرکت می کنند)ب
.با افزایش ویسکوزیته، جریان خون به سمت آشفته شدن پیش می رود)ج
.داردگلبول هاي قرمز عامل اصلی تعیین کننده چگالی خون می باشند و اثر مثبت بر عدد رینولدز )د

؟نیستدر تنظیم فشار خون شریانی، کدام گزینه درست ـ6
.گیرنده هاي شیمیایی در شرایط کاهش فشار خون فعال می شوند)الف
.بارورسپتورها به هنگام تغییر وضعیت بدن فشار خون را تعدیل می کنند)ب
.شار خون دارندبارورسپتورها نقش مهم و اساسی در تنظیم دراز مدت ف)ج
.رفلکس هاي دهلیزي و شریان ریوي به تغییرات حجم خون حساس بوده و فشار شریانی را تنظیم می کند)د

؟ندارددر کدامیک از موارد زیر، رفلکس گاستروکولیک در کولون وجود ـ7
)Meissner(تخریب شبکه عصبی زیرمخاطی )الف
)Auerbach(میانتریک تخریب شبکه عصبی )ب
رهایش استیل کولین)ج
تخریب و یا قطع اعصاب اتونوم خارجی)د
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ترشح اسید معده می گردد؟مهارکدامیک از عوامل زیر منجر به ـ8
هیستامین)داستیل کولین)جسوماتواستاتین)بگاسترین)الف

مرکزي کدام گزینه صحیح است؟در مورد کمورسپتورهايـ9
.شریانی تحریک می شودO2با تغییرات )الف
.شریانی تحریک می شودCO2با تغییرات )ب
.قرار داردVRGدر )ج
.قرار داردDRGدر )د

عامل تنظیم کننده تنفس در شرایط طبیعی چیست؟موثرترینـ10
خونpHتغییرات )الف
O2تغییرات لحظه اي فشار )ب

CO2تغییرات لحظه اي فشار )ج

CO2تغییرات دراز مدت فشار )د

؟نیستهاي زیر صحیح یک از  گزینهدر بحث تنظیم کلیوي اسید و باز، کدامـ11
.شوندهاي فیلتره شده از طریق ترکیب با یون هیدروژن بازجذب میدر سیستم توبولی، بیکربنات)الف
.شوندهاي ابتدایی ترشح میهاي هیدروژن با مکانیسم انتقال فعال ثانویه در توبولیون)ب
.شوندهاي انتهایی و جمع کننده ترشح میهاي هیدروژن با مکانیسم فعال اولیه در توبولیون)ج
.توانند مستقیما از غشاء رأسی بازجذب شوندهاي فیلتره شده میبیکربنات)د

کدامیک در مورد مکانیزم بازجذب توبولی در شرایط طبیعی صحیح می باشد؟ـ12
.بیشترین مقدار فشار متعلق به فشار انکوتیک پالسمایی است)الف
.متر جیوه استمیلی20فشار خالص بازجذبی حدود )ب
.فشار هیدروستاتیک مویرگی روي بازجذب اثر مثبت دارد)ج
.کنداسمزي کلوئیدي بین بافتی بازجذب را زیاد میافزایش فشار)د

می باشد؟مخچه نخاعیکدامیک از اعمال زیر مربوط به ـ13
زمان بندي حرکت ارادي)الف
کنترل تعادل)ب
کنترل حرکات عضالت دیستال اندام ها)ج
برنامه ریزي حرکت بعدي)د

در سیناپس نورون حسی نخاع می باشد؟درد حادترانسمیتر کدامیک، نوروـ14
گابا)الف
گلوتامات)ب
Pماده )ج

سروتونین)د
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با تحریک دوك عضالنی، کدام فیبر عصبی تحریک می شود و در عضله مربوط چه اتفاقی رخ می دهد؟ـ15
.عضله منقبض می شود-Ia)الف
.شودعضله منقبض می -Ib)ب
.عضله شل می شود-II)ج
.عضله شل می شود-Ib)د

می یابد؟کاهشبا تحریک اعصاب سمپاتیک میزان کدامیک ـ16
فعالیت مغز)دگلیکولیز در کبد)ججریان خون کلیوي)بمتابولیسم سلولی)الف

بر ترشح هورمون رشد دارد؟مهاريکدامیک اثر ـ17
تستوسترون)داستروژن)جسوماتوتروپین)بگرلین)الف

دارد؟کاهشیبرکدامیک از موارد زیر اثر ) تیروکسین(هورمون تیروئیدي ـ18
تعداد ضربان قلب)الف
تعداد میتوکندري)ب
پتاسیم-تولید پمپ سدیم )ج
پالسمامیزان تري گلیسرید )د

در سلول هاي فولیکولی تخمدان دارد؟LHو FSHاستروژن چه اثري بر تعداد رسپتورهاي ـ19
.را کاهش می دهدLHرا افزایش و رسپتور FSHرسپتور )الف
.تعداد هر دو رسپتور را کاهش می دهد)ب
.تعداد هر دو رسپتور را افزایش می دهد)ج
.را افزایش می دهدLHکاهش و رسپتور را FSHرسپتور )د

بر بازجذب سدیم در لوله پروگزیمال صحیح است؟IIیک از عبارات زیر در مورد اثر مستقیم آنژیوتانسین کدام-20
.دهدبازجذب سدیم را افزایش میبا باال بردن فشار هیدروستاتیک در شبکه دور توبولی،)الف
.دهدبازجذب سدیم را افزایش میپتاسیم در غشا بازولترال،-با تحریک فعالیت پمپ سدیم)ب
.دهدبازجذب سدیم را افزایش میپروتون در غشا توبوالر،-گر سدیمبا کاهش فعالیت مبادله)ج
.دهدبازجذب سدیم را کاهش میبا مهار ترشح آلدوسترون،)د

یـک از مـوارد   هاي عضالنی بطنی قلب نسبت به عضله اسکلتی، ناشی از کدامعمل طوالنی سلولعلت پتانسیل-21
زیر است؟

هاي کند پتاسیمیهاي سریع سدیمی و خروج پتاسیم از کانالورود سدیم از کانال)الف
هاي آهسته کلسیمی ـ سدیمیورود سدیموکلسیم از کانال)ب
جریان خون زیادتر )ج
هااتصاالت شکافدار بین سلولوجود )د
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یک از جمالت زیر در مورد گردش خون، درست است؟کدام-22
.ها نسبت به تنظیم فشارخون در اولویت استها متناسب با نیاز آندر سیستم قلب و عروق، تنظیم جریان خون بافت)الف
.کردخون آن محاسبهفشار ابتدا و انتهاي آن،در میزان جریاناختالفتوان ازضرب میزانمقاومت یک رگ را می)ب
.هاي قلب در یک دقیقه استده قلبی، مجموعه خون خروجی از بطنبرون)ج
.ها و وریدهاي بزرگ است، در شریان)سیستمیک(کمترین میزان مقاومت در سیستم گردش خون اندامی )د

هاي زیر در مورد جذب محصوالت هضمی در دستگاه گوارش صحیح است؟ نهگزییک از کدام-23
.آمینه وگلوکز، به روش انتقال فعال ثانویه استعمده جذب اسیدهاي)الف
.شوندشده جذب میآمینه، به روش انتشار تسهیلاسیدهاي)ب
.ها، ارتباطی با ظرفیت یون ندارداي یونجذب روده)ج
.شوندچرب آزاد، به صورت شیلومیکرون جذب میصد در صد اسیدهاي )د

علت تون عضالنی اسکلتی چیست؟- 24
.وقوع پتانسیل عمل خودبخودي در عضله است)الف
.هاي صادره از نخاع استتماماً ناشی از ایمپالس)ب
.هاي صادره از مغز استتماماً ناشی از پیام)ج
.هاي صادره از دوك عضالنی استسیگنالاساساً ناشی از )د

د؟شوموجب ادم ریوي می،کدام عامل زیر-25
بافتی ریهکاهش فشار اسمزي مایع میان)الف
افزایش فشار اسمزي خون)ب
بافتی ریهافزایش فشار هیدرواستاتیک مایع میان)ج
افزایش فشار دهلیز چپ)د

شود؟اي شکمی به مخچه منتقل میمخچه-هاي نخاعیکدام اطالعات زیر، توسط راه- 26
هاي حرکتی شاخ قدامی نخاعوضعیت سیگنال)الف
هاي مختلف بدنسرعت حرکت قسمت)ب
میزان تانسیون عضالت اسکلتی)ج
کننده روي سطح بدننیروهاي عمل)د

شناسی آسیب

باشد؟ها در هنگام بلوغ و حاملگی مناسب میتلیوم غددي پستان خانمعنوان زیر براي پرولیفراسیون اپیکدام ـ27
هیپرتروفی جبرانی)دهیپرتروفی هورمونال)جهیپرپالزي جبرانی)بهیپرپالزي هورمونال)الف

در بررسی بافتی، نکروز چربی با خطوط گچـی  . استساله بصورت اورژانسی با درد شکم مراجعه کرده 50مردي ـ28
تر است؟کدام تشخیص محتمل. شودناشی از رسوب کلسیم دیده می

کولیت حاد)دپانکراتیت حاد)جآپاندیسیت حاد)بگاستریت حاد)الف
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ها از آندوتلیوم دخیل است؟کدام ملکول در عبور لکوسیتـ29
CD 31)دP-Selectin)جVCAM 1)بMac 1)الف

کند، کاهش تولید در کدام مدیاتور در بیماري که به علت ابتال به اختالل خودایمنی گلوکوکورتیکوئید مصرف میـ30
شود؟باعث کاهش قدرت اسکار متعاقب ایجاد زخم می

IL-13)دIL-1)جPDGF)بTGF-β)الف

گردد؟هاي انعقادي زیر براي مانیتورینگ کفایت درمان با هپارین استفاده مییک از تستامکدـ31
FDP)دPTT)جPT)بTT)الف

، اپسونیزه کـردن آن و تسـهیل فاگوسـیتوز،    RBCبادي به سطح ایجاد آنمی در بیماري لوپوس با اتصال اتوآنتیـ32
کند؟حساسیت را توصیف میکدام تیپ واکنش افزایش 

IV)دIII)جII)بI)الف

باشد، انتظـار  در بیماري که داراي اسکلروز محدود به صورت و انگشتان، تالنژکتازي، فنومن رینود و کلسینوز میـ33
بادي را دارید؟مثبت شدن کدام آنتی

Anti SSA)الف

Anti DNA topoisomerase I)ب

Anticentromere antibody)ج

Anti ds DNA)د

تلیـوم  هاي مفـروش از اپـی  در بررسی ندول ریوي با حدود مشخص، صفحات غضروف هیالن بالغ همراه با شکافـ34
ترین تشخیص کدام است؟محتمل. شودپی دیده میتنفسی بدون آتی

پاپیلوم)دکوریستوم)جهامارتوم)بآدنوم)الف

هـاي مربـوط بـه    هاي طبیعی بـراي سـلول  ها مضرب کاملی از وضعیت نصف کروموزوموقتی که تعداد کروموزومـ35
گویند؟هرگونه نباشند چه می

Translocation)دMutation)جDeletion)بaneuploidy)الف

تر است؟کبد چرب در کدام عارضه شایعـ36
کواشیورکور)دراشیتیسم)جمارسموس)ببريبري)الف

نماید؟هاي التهابی زیر را ایجاد مییک از انواع پاسخعفونت با کلستریدیوم پرفرژانس در روده کدامـ37
Chronic inflammation and scarring)الف

Cytopathic-Cytoproliferative)ب

Mononuclear and)ج granulomatous

Tissue necrosis)د
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کند؟، از کدام طریق زیر اثر خویش را ایفا می(EGF)درمال فاکتور رشد اپی-38
اتصال به رسپتورهاي موجود در هستک) الف
داخل سلولیCAMPافزایش سطح ) ب
DNAمهار تزاید ) ج

داخلیاز طریق رسپتورهاي با فعالیت کیناز ) د

در اثر آسیب اندوتلیوم، در معرض قرار گرفته شدن کدام فاکتور زیر باعث چسبندگی پالکت و ایجاد لخته خواهد -39
شد؟ 
یک) دگالنزمن) جهشت) بون ویلبراند) الف

40-MHC مختص به کدام سلول زیر است؟1کالس ،
CD) جB cell)بPlasma cell) الف T cellد (CD T cell

هاي توموري در جایی دورتر از محل اولیه، چه نام دارد؟انتشار ثانویه سلول-41
Anaplasia) دUndifferentiating) جMetastasis) بInvasion) الف

بیوشیمی بالینی

شود؟جهت سنتز اسید چرب به چه فرمی به سیتوزول وارد میاستیل کوآ مورد نیاز ـ42
پیروات)داگزالواستات)جسیترات)بماالت)الف

لش نیهان است؟اختالل در کدام آنزیم عامل بروز بیماريـ43
گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز-هیپوگزانتین)الف
Iفسفو فروکتوکیناز )ب

زپیروات کینا)ج
استیل کوآ کربوکسیالز)د

شود؟هاي زیر آنزیم تنظیمی محسوب میکدامیک از آنزیم(Heme)در مسیر بیوسنتز هم ـ44
پورفو بیلینوژن دآمیناز)الف
کوپرو پورفیرینوژن سنتاز)ب
آمینو لوولنیک اسید سنتاز–دلتا )ج
فروشالتاز)د

هاي زنجیره انتقال الکترون دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن شده است، مهار کدام یک از کمپلکسبیماريـ45
باشد؟عامل مسمومیت این فرد می

IV)دII)جI)بIII)الف

کدامیک از موارد زیر نمایانگر میل ترکیبی سوبسترا به آنزیم است؟ـ46
Vmax)ددماي اپتیمم)جKm)باپتیممpH)الف
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تواند پیوند الکترواستاتیک تشکیل دهد؟فیزیولوژیک میpHزنجیره جانبی کدامیک از اسیدهاي آمینه زیر در ـ47
فنیل آالنین)دلوسین)جآرژینین)بآالنین)الف

شود؟کدام هورمون زیر از تیروزین ساخته میـ48
اکسی توسین)داپی نفرین)جهورمون رشد)باسترادیول)الف

گردد؟در دیفتري، کدام مرحله از فرایند ترجمه تحت تأثیر عفونت مختل میـ49
خاتمه)الف
شروع)ب
طویل شدن)ج
tRNAاتصال اسید آمینه به )د

اشی از نقص در کدام آنزیم است؟درد مفاصل و سیاه رنگ شدن ادرار، نـ50
گلوتاریل کوا دهیدروژناز)الف
دي اکسیژناز2و 1هموژنتیسات )ب
تیروزین آمینو ترانسفراز)ج
فوماریل استواستات هیدروکسیالز)د

هاي زیر براي استریفیکاسیون کلسترول در جریان خون ضروري است؟کدامیک از آپولیپوپروتئینـ51
B-48)دB-100)جC-II)بA-I)الف

هاي زیر در کبد مورد انتظار است؟در گرسنگی طوالنی مدت، افزایش فعالیت کدامیک از آنزیمـ52
پیروات دهیدروژناز)الف
پیروات کیناز)ب
فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز)ج
2فسفوفروکتوکیناز )د

هاي زیر براي تبدیل اگزالوستات به آسپارتات الزم است؟کدامیک از ویتامینـ53
B12)دB2)جB6)بB1)الف

کند؟، کدام واکنش سیکل کربس را مهار می)=ASO2(آرسنیت -54
oxaloacetate) الف → citrate
isocitrate) ب → oxalosuccinate
α-ketoglutarate) ج → succinyl-CoA

succinate) د → fumarate

کنند، چه نام دارند؟اشکال مختلف آنزیمی که واکنش مشابهی را کاتالیز می-55
آپوآنزیم) دایزوآنزیم) جآنزیم                     ) بزیموژن            ) الف
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پروستتیک، در کدام آنزیم وجود دارد؟سلنیم به عنوان گروه -56
کاتاالز) دسوپراکسید دیسموتاز) جگلوتاتیون پراکسیداز     )بگلوتاتیون ردوکتاز        ) الف

دارد؟کمتريها اهمیت مسیر پنتوزفسفات، در کدام بافت-57
اسکلتیماهیچه ) دکورتکس آدرنال) جکبد) بهااریتروسیت) الف

شود؟میتنظیم) pathway(با کنترل فعالیت آنزیم کاتالیزکنندة کدام واکنش، تمام روند متابولیکی -58
واکنش محدودکننده سرعت)الف
واکنش تعادلی) ب
ATPواکنش تولید یا مصرف ) ج

اولین واکنش روند) د
فیزیک پزشکی

نیمه عمر مـوثر  . ساعت است6و 3نیمه عمر فیزیکی و بیولوژیکی یک ماده رادیواکتیو در بدن انسان به ترتیب ـ59
T1/2effآن چند ساعت است؟
2)د3)ج)ب6)الف

در محدوده تشعشع قابل قبول براي یک تصویر مناسب رادیولوژي، افـزایش کـدام عامـل کنتراسـت را خـراب      ـ60
می کند؟

فاصله منبع اشعه از فیلم)دانرژي اشعه)جشدت اشعه)بزمان اشعه)الف

.می شود............ در سونوگرافی، کاهش فرکانس امواج فراصوت منجر به ـ61
افزایش عمق و بهتر شدن رزولوشن)الف
کاهش عمق و بدتر شدن رزولوشن)ب
کاهش عمق و بهتر شدن رزولوشن)ج
افزایش عمق و بدتر شدن رزولوشن)د

.کم کار می شود........ می چرخد و عضله ........ در اگزوتروپیا، امتداد محور اپتیکی چشم به سمت ـ62
و راست داخلیخارج )الف
داخل و راست خارجی)ب
خارج و راست خارجی)ج
داخل و راست داخلی)د

تواند موجب دوربینی در چشم انسان شود؟یک از موارد زیر، میکدام-63
تر بودن طول محوري چشم، نسبت به حالت طبیعیکوتاه) الف
حالت طبیعیانحناء کمتر شعاع قرنیه چشم، نسبت به ) ب
کمتر بودن ضریب شکست کلی چشم، نسبت به حالت طبیعی) ج
بیشتر بودن شعاع انحنا عمودي قرنیه، نسبت به شعاع افقی آن) د
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در رادیولـوژي  ی هاي معمـول کاهش کدامیک از موارد زیر، موجب افزایش میزان خروجی اشعه ایکس در دستگاه-64
شود؟تشخیصی می

)اکسپوژر(زمان پرتوتابی ) دفیلتراسیون) جولتاژ اعمالی ) بشدت جریان فیالمان) لفا

روانشناسی بالینی

، بیشتر پیش بینی کننده حمالت قلبی است؟Aکدام جزء الگوي شخصیتی تیپ ـ65
خصومت)دکمال گرایی)جقراريبی)ببدبینی)الف

ترین مکانیسم دفاعی چیست؟از نظر فروید مهمترین و اساسیـ66
انکار)ددلیل تراشی)جفرافکنی)بواپس زنی)الف

شود؟در کدام مرحله رشد شناختی کسب می» نگهداري ذهنی«بر اساس دیدگاه پیاژه ـ67
ريعملیات صو)دپیش عملیاتی)جعملیات عینی)بحرکتی-حسی)الف

کدام نشانه را به شما اعالم کرده است؟» .کشنداي افراد علیه من نقشه میعده«: گویدبیماري میـ68
وسواس)دهذیان)جتوهم)باختالل ادراك)الف

شود؟در چند ماهگی کودکان شروع می» اضطراب غریبه«- 69
12) د10) ج8)ب6) الف

هاي زیر، در مورد حافظه درازمدت صحیح است؟یک از گزینهکدام-70
.رمزگردانی در حافظه دراز مدت، دیداري است) الف
.توانند مختل کنندفرایند بازیابی را، عوامل هیجانی می)ب
.ماده است7±2گنجایش حافظه دراز مدت، ) ج
.ناشی از نارسایی در اندوزش استهاي حافظه، فراموشی اندوخته) د

شناسیانگل

یابند؟هاي بدن انسان تکثیر میهاي لیشمانیا در کدام گروه از سلولانگلـ71
ماکروفاژها)دهاپالسماسل)جهالنفوسیت)بهانوتروفیل)الف

:به استثناءهاي زیر نقش دارد، نقص سیستم ایمنی در تشدید بیماريـ72
کراتیت)دژیاردیوزیس)جتوکسوبالسموزیس)بکریپتوسپوریدیوزیس)الف

شود؟جهت پیشگیري از عود ماالریاي ناشی از پالسمودیوم ویواکس کدام دارو تجویز میـ73
chloroquine)دquinine)جmefloquine)بprimaquine)الف
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پزشک مشکوك به بیماري انگلی در کودکی با سابقه تماس با حیوانات خانگی و عالئم هیپرائوزینوفیلی، بزرگـی  ـ74
تر است؟کدام بیماري زیر محتمل. کبد، التهاب ریوي و تب است

trichuriosis)دtrichostrongyliosis)جenterobiosis)بtoxocariosis)الف

مربوط به کدام انگل زیر است؟» آسپیره مواد صفراوي«یافتن تخم در ـ75
هایمنولپیس نانا)داونکوسرکا ولوولوس)جتریکوریس تریکیورا)بفاسیوال هپاتیکا)الف

است؟مربوط به کدام عفونت زیر » شوك آنافیالکتیک«خطر ـ76
heterophyosis)دhydatidosis)جcysticercosis)بfascioliosis)الف

:به استثناءهاي زیر در کبد است،محل استقرار تمام انگل-77
فاسیوال ژیگانتیکا) الف
پاراگونیموس وسترمانی) ب
دیکروسلیوم دندریتیکوم ) ج
سیسکلونورکیس سینن) د

یک از موارد زیر بیشتر است؟احتمال انتقال انگل توکسوپالسما گوندي از طریق جفت از مادر به جنین، در کدام-78
سه ماهه اول حاملگی) الف
سه ماهه دوم حاملگی) ب
سه ماهه سوم حاملگی) ج
هنگام زایمان) د

قارچ شناسی

اکتوتریکس کچلی سر کدام درماتوفیت اغلب عامل عفونت است؟در شکل ـ79
اپیدرموفایتون فلوکوزوم)الف
میکروسپوروم جیپسئوم)ب
میکروسپوروم کانیس)ج
ترایکوفایتون شوئن الینی)د

شایع ترین شکل عفونت در کریپتوکوکوزیس اعصاب مرکزي کدام است؟ـ80
مننژیت)دمننگوآنسفالیت)جنسفالیتآ)بکریپتوکوکوما)الف

شناسیحشره

کدام بیماري به ترتیب توسط کنه، پشه، شپش و پشه خاکی به انسان منتقل می شود؟ـ81
زیکا، کوري رودخانه، لیشمانیوز جلدي روستایی، ماالریا)الف
الیم، چیکن گونیا، تیفوس اپیدمیک، لیشمانیوز احشایی)ب
کنگو، شاگاز، تب دانگ، تیفوس اپیدمیک–تب خونریزي دهنده کریمه ) ج
تب زرد، تب بازگرد، توالرمی، لیشمانیوز جلدي شهري)د
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ناقل، عامل و مخزن بیماري طاعون به ترتیب کدامند؟ـ82
و انسانBorrelia persicaو Pulex irritans)الف
و جوندگانYersinia pestisو Xenpsylla cheopis)ب
و پرندگانRickettsia typhiو Argas persicus)ج
و میمونPlasmodium falciparumو Xenopsylla brasiliensis)د

باکتري شناسی

تجـویز  بیوتیـک را اي در تمـاس هسـتند، کـدام آنتـی    براي جلوگیري از ابتال افرادي که با بیماران سیاه سرفهـ83
نمائید؟می

سیکلینداکسی)الف
سیلینآمپی)ب
آزیترومایسین)ج
ونکومایسین)د

تلیـال، اجسـام   هـاي اپـی  ساله مبتال به سرویسیت در سلول30با بررسی سیتولوژي نمونه آندوسرویکس خانم ـ84
؟باشدنمیه عامل بیماري هاي زیر مربوط بیک از ویژگیکدام. انکلوزیونی مشاهده گردید

EBو RBحضور اشکال )الف

عدم کشت در محیط مصنوعی)ب
داخل سلولی اجباري)ج
داشتن پیلی)د

بیوتیک ذکر شده جهت درمان عفونـت ناشـی از بـاکتري مربوطـه مناسـب      هاي ذیل، آنتییک از گزینهدر کدامـ85
؟باشدنمی

ریکتزیا پرووازکیتتراسیکلین براي )الف
سیلین براي تریپونما پالیدومپنی)ب
اریترومایسین براي لژیونال پنوموفیال)ج
کلیندامایسین براي کلستریدیوم دیفیسیل)د

است؟نادرستها جهت پروفیالکسی، کدام گزینه بیوتیکدرخصوص مصرف آنتیـ86
هاي واگیرداردر اپیدمی عفونت)الف
بیوتیکپیشگیري از ظهور مقاومت آنتی)ب
پیشگیري از عفونت بعد از جراحی)ج
طلبهاي فرصتبیماران مستعد به عفونت)د

گردد؟کدام فاکتور باعث وقفه در ژرمیناسیون اسپورکزاز در نسج میـ87
جسم خارجی)دنسج نکروزه)جیون کلسیم)باکسیژن)الف
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شود، کدام است؟عنوان فلورساکن کلونیزه میترین میکروارگانیسمی که در سطح چشم بهشایعـ88
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس)الف
استرپتوکوکوس پنومونیه)ب
کورینه باکتریوم دیفتریه)ج
پسودوموناس آئروژینوزا)د

هـاي زیـر را   بیوتیـک یـک از آنتـی  ، کدام)MRSA(سیلین مقاوم به متیهاي استافیلوکوکیبراي درمان عفونت-89
کنید؟پیشنهاد می

Vancomycin) دCiprofloxacin)جCeftriaxone)بErtapenem)الف

شود؟هاي زیر، از باکتري زنده ضعیف شده استفاده مییک از واکسندر کدام-90
کزاز ) دسیاه زخم) جسل) بسیاه سرفه) الف

منفی هوازي جدا شده است که قادر است از قند اریتریتول بـه عنـوان   از مغز استخوان بیماري، کوکوباسیل گرم-91
هاي زیر عامل اصلی عفونت است؟یک از باکتريمنبع غذایی استفاده نماید، کدام

بروسال) دسالمونال) جفرانسیسال) ببوردتال) الف

شناسیویروس

:بجزدر تمامی عفونت هاي ویروسی زیر عفونت نهفته به وقوع می پیوندد، ـ92
)VZV(زوستر –ویروس واریسال )الف
)RSV(ویروس سن سی شیال تنفسی )ب
)EBV(بار –ویروس اپشتین )ج
)CMV(سیتومگالوویروس )د

می باشد؟Bو مصونیت نسبت به هپاتیت HBVکدامیک از الگوهاي سرولوژیک زیر بیانگر عفونت پیشین ـ93
(+) Anti-HBc (-) , Anti-HBs (+) , HBs Ag)الف

(+) Anti-HBc (+) , Anti-HBs (-) , HBs Ag)ب

(-) Anti-HBc (+) , Anti-HBs (+) , HBs Ag)ج

, (-) Anti-HBc (-) , Anti-HBs)د HBs Ag (-)

کدامیک از ویروس هاي زیر داراي ژنوم قطعه قطعه می باشد؟ـ94
آدنو)دروتا)جپولیو)باوریون)الف

در کدامیک از ویروس هاي زیر وجود دارد؟) T)T-Agآنتی ژن ـ95
پارو ویروس)الف
پولیوما ویروس)ب
هرپس ویروس)ج
پاکس ویروس)د
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تشریح

به کدامیک از عضالت زیر عصب می دهد؟Trochlearعصب ـ96
Lateral rectus)الف

Inferior oblique)ب

Levator palpebra superioris)ج

Superior oblique)د

شرکت می کند؟کدامیک از استخوان هاي زیر در تشکیل جدار خارجی کاسه چشم ـ97
Frontal)دEthmoid)جSphenoid)بLacrimal)الف

کدامیک از شاخه هاي زیر از سومین قسمت شریان ساب کالوین جدا می شود؟ـ98
Vertebral)دDorsal scapular)جCostocervical)بThyrocervical)الف

زیر طناب هاي صوتی را شل می کند؟کدامیک از عضالت ـ99
Thyroarythenoid)الف

Oblique arythenoid)ب

Posterior cricoarythenoid)ج

Cricothyroid)د

عصب ماندیبوالر به کدامیک از قسمت هاي زیر عصب می دهد؟ـ100
Nasal cavity)دTongue)جLacrimal gland)بHard palate)الف

عمقی ترین عنصر در ضخامت غده پاروتید کدام است؟ـ101
Internal carotid artery)الف

External carotid artery)ب

Facial nerve)ج

Retromandibular vein)د

خون رسانی منطه حسی گفتار توسط کدام شریان است؟ـ102
Middle cerebral)الف

Anterior cerebral)ب

Posterior cerebral)ج

Posterior commnicating)د

اندام باالیی در کدام بخش ذیل قرار دارد؟(fine touch)دومین نورون راه لمس دقیق ـ103
Gracilis nucleous)الف

Dorsal horn)ب

Cuneatus nucleous)ج

Dorsal root ganglion)د
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:بجزقرار دارند، (midbrain)هاي زیر در مغز میانی همه هستهـ104
Superior colliculus)دTrochlear)جAbducent)بOcculomotor)الف

کدام منطقه مربوط به درك حس شنوایی است؟ـ105
Cuneus gyrus)الف

Superior parietal gyrus)ب

Superior)ج frontal gyrus

Superior temporal gyrus)د

:بجزتمام عضالت زیر در چرخش داخلی بازو نقش دارند، ـ106
التیسیموس دورسی)داینفرا اسپیناتوس)جپکتورالیس ماژور)بترس ماژور)الف

:زبجباشند، تمام موارد زیر شاخه شریان آگزیالري میـ107
Posterior circumflex humeral)الف

Thoracoacromial)ب

Anterior circumflex humeral)ج

Suprascapular)د

شاخه انتهایی طناب داخلی شبکه بازویی کدام عصب است؟ـ108
Ulnar)دRadial)جAxillary)بMedian)الف

کند؟عناصر زیر از هر دو سوراخ سیاتیک بزرگ و کوچک عبور میکدامیک از ـ109
عصب جلدي رانی خلفی)دشریان گلوتئال تحتانی)جشریان پودندال داخلی)بعصب سیاتیک)الف

کدامیک از عضالت زیر در خم کردن هیپ و زانو نقش دارد؟ـ110
Vastus intermedius)دBiceps femoris)جSartorius)بRectus femoris)الف

اي قرار دارد؟کدام بخش مهره، مستقیماً در پشت سوراخ بین مهرهـ111
Lamina)دFacet joint)جVertebral body)بPedicle)الف

:بجزهاي زیر با سطح مدیاستینال ریه راست مجاور هستند، همه گزینهـ112
مري)دورید آزیگوس)جبزرگ سیاهرگ زبرین)بايمجراي سینه)الف

کند؟ي پشتی مجراي اینگوینال را تقویت میهاي زیر، دیوارهکدام یک از گزینهـ113
Rectus abdominis)الف

Inguinal ligament)ب

Lacunar ligament)ج

Conjoint tendon)د
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:بجزهاي رباط پهن رحمی قرار دارند، هاي زیر بین الیههمه گزینهـ114
رباط تخمدان)درحمیرباط گرد)جگردن رحم)بي فالوپلوله)الف

شود؟کدام یک از احشاي زیر، از هردو شریان سیلیاك و مزانتریک فوقانی خون رسانی میـ115
کولون عرضی)ددوازدهه)جکبد)بطحال)الف

دهد؟کدام گزینه کف فضاي پرینئال سطحی را  تشکیل میـ116
Pelvic)جCamper’s fascia)بColles’fascia)الف diaphragmد(Perineal membrane

دارد؟النخاع امتداد کدام هسته عصبی، در نیمه تحتانی پل مغزي و بصل-117
Motor nucleus of V) دInf.salivatory) جSolitarius) بAmbiguus) الف

کند؟ رسانی مییک از نواحی زیر را خونشریان مغزي خلفی، کدام-118
ی اولیهناحیه بینای) دناحیه حسی اندام تحتانی) جناحیه بروکا           ) ناحیه ورنیکه           ب) الف

کدام ساختار، در ناودان بین ناي و مري قرار دارد؟-119
ورید ژوگوالر داخلی) دعصب راجعه حنجره) جعصب فرنیک) بعصب واگ) الف

.وجود داردکه صرفاً در یکی از این مفاصل ... به جز شوند،موارد زیر در دو مفصل هیپ و زانو دیده میهمه -120
هپالینغضروف ) دمنیسک) جکپسول مفصلی) برباط داخل حفره مفصل) الف

در کانال آدوکتور، موقعیت کدام ساختار زیر در جلوي شریان فمورال است؟-121
ورید صافن بزرگ) دعصب سورال) جورید فمورال) بعصب صافنوس) الف

شوند؟هاي هیپوفیزي فوقانی و تحتانی، از کدام بخش شریان کاروتید داخلی جدا میشریان-122
Cerebral) دPetrosal) جCavernosal) بCervical) الف

شود؟ هاي زیر، از شریان افتالمیک قبل از ورود آن به کانال اُپتیک جدا مییک از شریانکدام-123
سنترال رتین) دسوپراوربیتال) اتموئیدال قدامی           ج) بالکریمال                ) الف

علوم تغذیه

دهنده کمبود کدام شاخص است؟نشانStuntingـ124
وزن)الف

وزن)بقد
قد)جسن

سر)دسن دور
سن

یابد؟مقدار پروتئین مورد نیاز در زمان بارداري چند گرم در مقایسه با قبل از بارداري افزایش میـ125
25)د15)ج20)ب10)الف



1396شهریورماه»الف«دفترچه علوم پایه پزشکیآزمون 

-16-

کدام اسید چرب در شبکیه چشم فعال است؟ـ126
اسید لینولنیک)داسید لینولئیک)جEPA)بDHA)الف

هاي بینایی مورد نیاز است؟در پیگمانAکدام ماده مغذي براي تولید فرم فعال ویتامین ـ127
مس)داسید فولیک )جروي)بآهن)الف

:بجزگیرد،میهاي زیر در شیر مادر تحت تاثیر تغذیه مادر قرار گزینهمقدار همه-128
کلسترول)دDویتامین) ج6اسید چرب امگا ) بB2ویتامین)الف

باشد؟یک لیوان از کدام ماده غذایی، حاوي مقدار بیشتري اسید فولیک می- 129
موز) دعدس پخته)جکلم خام) بآب پرتقال تازه) الف

شناسیجنین

توسط کدامیک شکل می گیرد؟) Intermaxillary segment(ماگزیالري قطعه بین ـ130
Lateral nasal prominences)الف

Medial nasal prominences)ب

Maxillary prominence)ج

Mandibular prominence)د

کدامیک در تشکیل قوس آئورت شرکت می کند؟ـ131
چهارمین کمان آئورتی چپ)الف
سومین کمان آئورتی چپ)ب
چهارمین کمان آئورتی راست)ج
ششمین کمان آئورتی راست)د

:بجزتمام موارد زیر از مجراي پارامزونفریک منشاء می گیرند، ـ132
گردن رحم)دپرده هایمن)جلوله هاي رحم)بتنه رحم)الف

کدامیک وجود دارد؟) Primary villi(در مرکز یک پرز اولیهـ133
خون مادري)الف
سن سی تیوتروفوبالست)ب
سیتوتروفوبالست)ج
خون جنینی)د

:بجزتمام موارد زیر از اندودرم منشاء می گیرند، ـ134
پوشش لوله گوارش)الف
مغز غده فوق کلیوي)ب
پوشش مسیر تنفسی)ج
گوارشغدد ضمیمه دستگاه )د
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کدام هسته عصبی زیر، مربوط به ستون وابران احشایی عمومی است؟- 135
منزوي) دحرکتی فاسیال) بزاقی تحتانی               ج) بآمبیگوس) الف

شناسیبافت

منشاء ایـن  . باشدمی(GFAP)اي گلیال آزمایش پاتولوژي یک تومور مغزي حاکی از بیان پروتئین اسیدي رشتهـ136
تومور کدام سلول زیر است؟

Astrocyte)دNeuron)جOligodendrocyte)بMicroglia)الف

ست؟سلول زایاي موجود در فولیکول ثانویه تخمدانی از چه نوعی اـ137
Primary oocyte)دSecondary oocyte)جOogonium)بOvum)الف

شود؟چربی موجود در شیر توسط کدام مکانیسم زیر ترشح میـ138
Juxtacrine)دHolocrine)جMerocrine)بApocrine)الف

شود؟باریک منجر به ایجاد بیماري سلیاك میهاي پوششی رودهتخریب کدامیک از ضمائم سلولـ139
Stereocilia)دMicrovilli)جCilia)بAxonem)الف

؟شودنمیهاي میلوییدي ایجاد هاي خونی زیر توسط رده سلولیک از سلولکدامـ140
Monocyte)دMast cell)جNatural killer)بErythrocyte)الف

شود؟هاي مالنوسیت پوست، منجر به بروز کدام بیماري مینقص عملکرد آنزیم تیروزیناز سلولـ141
Pemphigoid)دPsoriasis)جVitiligo)بAlbinism)الف

ریز بدن از نوع استروئیدي است؟یک از غدد درونکدامـ142
Anterior pituitary)الف

Pancreatic islets)ب

Parathyroid gland)ج

Adrenal cortex)د

؟هاي ژنتیکی نقش دارددر انتقال بیماري،کدام ارگانل- 143
ریبوزوم) الف
داردانهاندوپالسمیشبکه) ب
میتوکندري) ج
گلژيدستگاه) د

وظیفه پر کردن فضاهاي خالی دارد کدام است؟در سیستم عصبی مرکزي، سلولی که - 144
استروسیت) دیگودندروسیتلا) جروبالستفیب) بمیکروگلی) الف

؟کندطی مراحل تمایزي تغییر شکل پیدامی،هسته کدام سلول- 145
اسپرماتوسیت) دماکروفاژ) جمزانشیمی) بآملوبالست)الف



1396شهریورماه»الف«دفترچه علوم پایه پزشکیآزمون 

-18-

بهداشت عمومی

:بجزصحیح است، ) Propagated(تمام موارد زیر درباره همه گیري هاي پیشرونده ـ146
.منحنی هاي همه گیري امواج ثانوي ندارد)الف
.طول مدت همه گیري بیش از یک دوره کمون بیماري است)ب
.انتقال بیماري از فرد به فرد صورت می گیرد)ج
.جامعه بستگی داردانتشار همه گیري با ایمنی گروهی)د

بهترین روش مطالعه براي اندازه گیري میزان بروز بیماري ها کدامیک از موارد زیر است؟ـ147
Case-controlمورد شاهدي )الف

Cohort studyهمگروهی )ب

Cross sectionalمقطعی )ج

Interventional (RCT)مداخله اي )د

و فعالیت هاي مرتبط با آن کـدامیک از مـوارد زیـر    ) Health promotion(هدف اصلی و اساسی ارتقاء سالمت ـ148
است؟
روند توانمندسازي مردم با هدف تغییر شیوه زندگی)الف
اتخاذ بهترین روش درمان بیماري)ب
به کارگیري بهینه سرویس هاي ارائه خدمات سالمت)ج
به چهرهآموزش بهداشت فردي چهره)د

در برنامه کشوري واکسیناسیون ایران کدامیک از واکسن هاي زیر در بدو تولد تجویز می شود؟ـ149
Bنزاي آهموفیلوس آنفلو–Bهپاتیت –BCG)الف

B-MMRهپاتیت –BCG)ب

B–BCGهپاتیت –فلج اطفال)ج

MMR–فلج اطفال –Bهموفیلوس آنفلوآنزاي )د

:بجزصحیح است، sub-clinical diseasesتمام گزینه هاي زیر درباره موارد بدون عالئم بالینی بیماري ها ـ150
.در جامعه نقش دارد) Herd immunity(این موارد در افزایش ایمنی گروهی )الف
.به ایجاد ایمنی اکتسابی در گروهی از افراد منجر می شود)ب
.شخیص موارد، تنها با آزمایش هاي پاراکلینیکی امکان پذیر استت)ج
.عامل بیماري از این موارد به دیگران منتقل نمی شود)د

:بجزتمام موارد ذیل جزء اهداف برنامه واکسیناسیون هستند، ـ151
پیشگیري از بیماري تحت بالینی)الف
پیشگیري از بیماري بالینی)ب
کاهش میزان کشندگی)ج
افزایش ایمنی جامعه)د
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کدامیک از بیماري هاي زیر جزء بیماري هاي شغلی است؟ـ152
بروسلوز)دوبا)جماالریا)بدیفتري)الف

میزان بـاروري  . شدمی با500هزار نفره، مجموع میزان هاي باروري اختصاصی سنی، برابر با 500در یک جمعیت ـ153
کلی چقدر است؟

1/0)د1/2)ج1)ب5/2)الف

پیشگیري نخستین در بیماري عروق کرونر قلب کدامیک از موارد زیر است؟ـ154
)High risk(غربالگري افراد با خطر باال )الف
کنترل مرتب فشار خون)ب
آزمایشات و معاینات دوره اي)ج
زندگیتغییر شیوه)د

هاي زیر منع استفاده دارد؟یک از واکسندر افراد مبتال به ایدز، کدام- 155
BCG) دDPT) جDT) بIPV) الف

در گروه مواجهه نیافته،به شرط اینکه علل تفاضل میزان بروز بیماري در گروه مواجهه یافته از میزان بروز پیامد-156
هاي زیر است؟یک از گزینهاثرات مشابهی در دو گروه داشته باشد،تعریف کدامدیگري به جز علت تحت بررسی

بروز تجمعی ) دخطر نسبی) جخطر منتسب)بنسبت شانس ) الف

ژنتیک

در عملکرد پروتئین دارد؟کمتريهاي زیر اثراتیک از انواع جهشکدامـ157
synonymousیا silentجابجائی نوکلئوتید از نوع )الف

جابجائی نوکلئوتید در ناحیه پروموترژن)ب
(Nonsense)معنی جابجائی نوکلئوتید از نوع بی)ج

Frameshiftحذف نوکلئوتید از ناحیه کدکننده ژن از نوع )د

جهت تشخیص آناپلوئیدي کروموزومی در مرحله اینترفـاز کـاربرد   FISHهاي زیر در تکنیک یک از پروبکدامـ158
دارد؟
آمیزي کل کروموزومرنگ)الف
تلومري)ب
اختصاصی لوکوس خاص)ج
سانترومري)د

تواند همراهی داشته باشد؟هاي زیر میسندرمیک از در سونوگرافی جنین، آترزي یا بسته بودن دوازدهه با کدامـ159
16تریزومی )د21تریزومی )ج18تروزومی )ب13تریزومی )الف
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:اپی ژنتیک یعنیـ160
تنظیم بیان ژن از طریق تغییرات ساختمانی کروموزوم)الف
و کروموزومDNAتنظیم بیان ژن بدون تغییر در سکانس )ب
DNAن ژن از طریق حذف نواحی اضافی و غیرضروري تنظیم بیا)ج

DNAتنظیم بیان ژن از طریق تغییر در سکانس )د

باشد؟هاي مهم الگوي وراثتی اتوزومال غالب مییک از مشخصهکدامـ161
خونی والدینهم)الف
انتقال بیماري از والدین سالم)ب
بتالانتقال بیماري از یکی از والد م)ج
انتقال از پدر به پسر)د

دهد؟هاي هومولوگ در کدام مرحله روي می، عدم تفکیک کروموزوم21در رابطه با علت بروز پدیده تریزومی -162
پدريIآنافاز میوز ) الف
مادريIمتافاز میوز ) ب
مادريIآنافاز میوز ) ج
پدريIمتافاز میوز ) د

شناسیایمنی

شود؟فعال بیان میTهاي هاي زیر بر سطح سلولکدامیک از مولکولـ163
CD4-CD25)الف

CD8-CD28)ب

CD45-CD40)ج

CD8-CD154)د

شود؟میAPCهاي بر روي سلولMHCIIهاي زیر موجب افزایش کدامیک از سیتوکینـ164
IL-10)الف

IFN-γ)ب
TGF-β)ج
GMCSF)د

تام در سرم نمایانگر کدامیک از موارد زیر است؟IgEافزایش غلظت ـ165
آتوپی)الف
هاي انگلیآلرژي نسبت به آنتی ژن)ب
اسم آلرژیک)ج
درماتیت تماسی)د
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کزي است؟عامل اصلی تولرانس مرTهاي کدام پدیده در سلولـ166
گزینش منفی در مغز استخوان)الف
هاي کمک تحریکیبیان ملکول)ب
Tهاي مهاري در سلول بیان ملکول)ج

گزینش منفی در تیموس)د

باشد؟در گیرندگان پیوند مغز استخوان چه میGVHD (Graft Versus Host Disease)عامل اصلی وقوع ـ167
MHCهاي عدم هماهنگی آنتی ژن)الف

هاي از پیش تشکیل یافتهآنتی بادي)ب
تجویز دوز باالي داروي ایمونوساپرسیو)ج
هاي آلوژنیک بالغ دهندهسلT)د

باشد؟کدام یک از اجزاء سیستم کمپلمان بیشترین غلظت سرمی را دارا میـ168
C1)الف

C3)ب

C2)ج

C5)د

شود؟ ، منجر به کدام بیماري نقص ایمنی می)ADA(آمیناز نقص در آنزیم آدنوزین دي- 169
X-Linked SCID) الف

Autosomal SCID) ب

جورجسندرم دي) ج
xآگاماگلوبولینمی وابسته به ) د

انجامد؟میADCC، کدام مجموعه سیتوکاینی به )کرمی(هاي انگلی در عفونت-170
IL4-IL5-IL13) الف

IL2-IL8-IL12) ب

IL2-IFN-TNF-α) ج
IL4-IFN-TNF-α) د

سازد؟هاي میکروبی را فراهم مییک از عفونتبرداشت طحال در انسان، زمینۀ کدام-171
سلولیهاي داخلباکتري) الف
هاي ویروسیعفونت) ب
دارهاي کپسولباکتري) ج
هاي قارچیعفونت) د
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زبان انگلیسی

Reading comprehension: Read the following passage carefully and by selecting the one item -a, b,
c, or d- appropriately complete the statements which follow. Then mark your answer sheet.

It is not entirely clear why Lipitor became the most successful drug in the history of the
pharmaceutical industry. Tens of millions of people have taken Lipitor, now available in its generic form
as atorvastatin, to lower their bad LDL. Despite its popularity with physicians and its clear ability to bring
cholesterol numbers down, there are some serious side effects to contend with. Many of these
complications were not discovered until years after the drug was on the market.

We have been reporting on muscle and memory problems for a very long time. Initially, we were
criticized by physicians for bringing these adverse drug events to the attention of patients on the grounds
that statins in general and Lipitor in particular were life savers and we shouldn’t in any way discourage
their use. But we received so many stories of devastating complications that we could not remain silent.
What we do not know is how common some of these side effects may be. We suspect that such side
effects are more common with statins than most health professionals realize. We recognize that some
people really do need these medications to prevent a heart attack or a stroke. The data suggest that people
who have clearly diagnosed heart disease can benefit. Those who have had one heart attack can reduce
the risk of a second by taking a statin. And many individuals never suffer any side effects from statins.
Good for them. They are fortunate.

172 ـ The main purpose of the writers for writing the above passage was to ……….
a) inform professionals about the side effects of drugs

b) inform people about the side effects of atorvastatin

c) withdraw Lipitor from the market

d) withdraw atorvastatin from the market

173 ـ The side effects of Lipitor was ……….
a) recognizable after physicians were content with the issue

b) apparent right after its discovery

c) known long time after its appearance on the market

d) noticeable after extensive professional criticism

174 ـ It is stated in this passage that the use of statins should be ……….
a) encouraged as they are life savers

b) continued in those with a history of heart attack

c) discouraged in patients with heart attacks

d) stopped because of memory loss, and heart attack

175 ـ The main concern of the writers is ………..
a) how to bring the complications to the attention of physicians

b) what mechanism is responsible for complications

c) how common the complications of statins are

d) what health professionals know about LDL lowering mechanism
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176 ـ According to the passage, the writers “could not remain silent” about the ……….. .
a) disturbing side effects of Lipitor

b) criticism of the physicians

c) LDL lowering effect of statins

d) benefits of Lipitor for heart attack sufferers

Vocabulary and terminology: Select the one item –a, b, c, or d- which best completes the
sentences. Then mark your answer sheet.

177 ـ During inhalation, the diaphragm ……… and moves in the inferior direction.
a) contracts b) depresses c) evokes d) induces

178 ـ The emergency department ………. all  fields of medicine and surgery and is responsible for

admission, diagnosis, and treatment.
a) compliments b) encompasses c) compiles d) enacts

179 ـ Central nervous system ………. are drugs that alleviate pain without causing anesthesia.
a) inoculations b) analgesics c) contraceptives d) epidemics

180 ـ Muscular wave-like movement to transport food through the digestive system is called

………..
a) regurgitation b) mastication c) emulsification d) peristalsis

181 ـ Suture of the ileum is known as ……….
a) ileitis b) ileorrhaphy c) ileostomy d) ileocolitis

182 - Climate change could affect the social and environmental ---------------of health such as clean
air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter.

a) suppressants b) concerns c) hazards d) determinants

183 - There are significant advances in immunotherapy which might ---------- a new era of treating
cancer.

a) confess b) deter c) launch d) impede

184 - Extreme high air temperatures can directly ----------- deaths from cardiovascular and
respiratory disease, particularly among elderly people.

a) rule out
b) contribute to
c) compensate for
d) turn down
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اسالمیانقالب اسالمی ایران و اندیشه 

استراتژي امام خمینی در مبارزات سیاسی دوران رژیم پهلوي کدام است؟ـ185
اصالح قانون اساسی)دحذف نظام سلطنتی)جاصالح نظام سلطنتی)بحفظ قانون اساسی)الف

اساسی تاکید می کردند از شیوه خود دسـت  کدام واقعه باعث شد اغلب کسانی که به مبارزه در چارچوب قانون ـ186
بردارند؟

واقعه کشتار مردم ورامین)الف
شهریور17واقعه )ب
واقعه کشتار طالب در مدرسه فیضیه)ج
ماجراي به آتش کشیدن سینما رکس آبادان)د

ش قرار گرفته است؟در نظر اندیشمندان قائل به ترمیدور در انقالب، کدام ترتیب مورد پذیرـ187
دوران ترمیدور–حکومت تندروها –حکومت میانه روها )الف
حکومت میانه روها–دوران ترمیدور –حکومت تندروها )ب
حکومت تندروها–حکومت میانه روها –دوران ترمیدور )ج
حکومت تندروها–دوران ترمیدور –حکومت میانه روها )د

کدام نوع از انقالب ها، معموال شمار کشته ها باال است؟در ـ188
در انقالب هاي سیاسی)الف
.در انقالب هایی که مردم با استبداد داخلی درگیر هستند)ب
.در انقالب هایی که مردم با بیگانه درگیر هستند)ج
در انقالب هاي فرهنگی)د

کدامیک از بحران هاي زیر را در پی دارد؟» حس و تجربه«محدود ساختن ابزار شناخت بهـ189
بحران معرفتی)دبحران روانی)جبحران اخالقی)ببحران علمی)الف

براساس توحید در خالقیت، کدام گزینه درست است؟ـ190
.شرور مخلوق شیطان است)الف
.شرور مخلوق خداوند نیست)ب
.ند استشرور مخلوق خداو)ج
.شرور مخلوق انسان است)د

کدام برداشت درست است؟» من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر«براساس آیه ـ191
.ایمان بر طبق مشیت الهی است)الف
.کفر برخالف مشیت الهی است)ب
.ایمان و کفر دو امر اختیاري است)ج
.ایمان و کفر تابع مشیت الهی است)د
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به کدامیک از راه هاي خداجویی یـا شـناخت خـدا    ... آیه شریفه؛ فاذا رکبوا فی الفلک دعواهللا مخلصین له الدینـ192
اشاره دارد؟

عقلی و تجربی بودن)دعقلی بودن)جتجربی بودن)بفطري بودن)الف

؟باشدنمیچرا خداوند مرکب -193
.شدبود، نیازمند میاگرمرکب میچون ) الف
. تواند عالم باشدچون مرکب نمی) ب
. تواند هیچ کاري از پیش ببردچون مرکب نمی) ج
.تواند معنوي باشدچون مرکب نمی) د

شود؟، در چه شرایطی نظام سیاسی به یک نظام اسالمی تبدیل می)ره(در نظریه سیاسی امام خمینی-194
با پذیرش حق مردم در انتخاب نوع نظام ) الف
شناس در رأس نظامقرار گرفتن فقیه اسالم) ب
پذیرش جامعیت و پیوستگی اسالم با سیاست ) ج
ایجاد اتحاد و انسجام بین مردم و حاکمان) د

اپیدمیولوژي

انایی نظام مراقبت در تشخیص موارد به شمار می آید؟کدام یک از خصوصیات نظام مراقبت از شاخص هاي توـ195
پذیريانعطاف)الف
ارزش اخباري مثبت)ب
معرف بودن)ج
قابلیت پذیرش)د

. درصـد بـرآورد شـده اسـت    5درصد و در افراد غیر سیگاري 10در یک مطالعه، بروز بیماري در افراد سیگاري ـ196
منتسب به مصرف سیگار بر اساس این مطالعه چقدر است؟میزان بروز بیماري 

درصد10)ددرصد5)جدرصد5/2)بدرصد5/7)الف

بیمار به 450در تشخیص سرطان پستان در نمونه اي از ) به عنوان استاندارد طالئی(نتیجه ماموگرافی و پاتولوژي ـ197
امعه نتیجه ماموگرافی مثبت داشته باشد؛ چقدر احتمال دارد به سرطان اگر یک بیمار از همان ج. شرح ذیل است

پستان مبتال باشد؟
نتیجه پاتولوژي از نظر سرطان پستان

مثبتمنفی
نتیجه ماموگرافی مثبت15050

از نظر سرطان پستان منفی20050

25/0)د20/0)ج50/0)ب75/0)الف
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خطر نسبی ابتالء به بیماري به دنبال مواجهـه مـورد   . یک مطالعه کوهورت مشاهدات ذیل به دست آمده استدر ـ198
مطالعه چقدر است؟

بیماري
مثبتمنفی
مواجههمثبت995050 منفی4900100

4)د25/0)ج50/0) ب2)الف

نوزاد سالم وارد مطالعـه شـده   320نوزاد مبتال به هیپوتیروئیدي و 160تولد، بر اساس غربالگري نوزادان در بدو ـ199
نوع مطالعه چیست؟. سالگی مقایسه گردیده است5وضعیت بهره هوشی این کودکان در . اند

کوهورت)الف
شاهدي-مورد)ب
کارآزمایی بالینی)ج
مقطعی)د

شود؟ها منظور میبراي بیماري» سطح سوم«پیشگیريیک از اقدامات زیر، کدام- 200
فعالیت ورزشی) الف
غربالگري) ب
بخشیتوان) ج
کاهش وزن) د

ید ق با و


