
 

  1صفحه  
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 شناسیآسیب 

1 
 یک از آثار زیر خواهد شد؟وزولیک در فرآیند آسیب سلولی سبب کدامیتافزایش کلسیم س

 

 سوپراکسیدافزایش  الف 

 پروتئازافزایش آنتی ب 

 واکنش فنتون ج 

 ATPکاهش  د 

  منبع:

 

 شناسیآسیب 

2 
 کند؟ های زیر نقش بازی مییک از بیماریالتهاب گرانولومی در کدام

 

 واژن کاندیدیاز الف 

 بیماری کرون ب 

 Bهپاتیت  ج 

 آنژین استرپتوکوکی د 

  منبع:

 

 شناسیآسیب 
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وس مغز تشخیص داده شده استت. نجوان دچار اختالل هوشیاری شده است. برای وی ترومبوس سینوس کاورآقای 

 ای بیماری وی باشد؟تواند عامل زمینهیک از موارد زیر میدر بررسی تکمیلی کدام

 

 Cافزایش پروتئین  الف 

 مصرف کومادین ب 

 5موتاسیون فاکتور  ج 

 تئین خونسکاهش هموسی د 
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یک از گوس مطرح شده استت. کتدامفیساله با ضایعات تاولی پوست بیوپسی شده و برای وی تشخیص پم 35خانم 

 باشد؟کننده پاتوژنر بیماری وی میبیانزیر های مکانیسم

 

 ونیزاسیون سلول سنگفرشیپسا الف 

 بیماری کمپلکس ایمنی ب 

 انمبادی و کمپلآنتیالتهاب وابسته به  ج 

 وتوکسیک یتس Tهای افزایش فعالیت سلول د 

  منبع:

 

 شناسیآسیب 

5 
 های زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام 1TLVHزایی در رابطه با مکانیسم سرطان

 

 پروتئین ویروس آغازگر تغییرات نئوپالستیک است. TAX الف 

 ها دارند.Tcellترین نقش را در نئوپالزی سپتور آن مهمو ر IL7 ب 

 افتد.( در سیر بیماری اتفاق میRBغیرفعال شدن ژن مهارکننده ) ج 

 هدف اصلی ویروس هستند. +CD8های لنفوسیت د 

  منبع:

 

 شناسیآسیب 
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وپالستم انتدک، یتس بتا های کوچک متدورساله، تومور پرسلول متشکل از سلول 5در بررسی تومور شکمی کودک 

ی نشتان رمناطق تجمعات روزت ماننتد بتا مرکتز فیبتریال یمیتوز فراوان و نکروز پراکنده مشهود است که در بعض

مثبت است. کتدام آزمتایش را  neuran specigic enolaseهای تومورال نوهیستوشیمی سلولودهد. بررسی ایممی

 کنید؟برای وی پیشنهاد می

 

 سرمسروتونین  الف 

 آلفا فتوپروتئین ب 

 کورتیزول ناشتا ج 

 وانیل مندلیک اسید د 

  منبع:
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تر شود. معاینتات دقیتقای متوجه هیپرپیگمانتاسیون لثه وی میساله 10دندانپزشکی هنگام پر کردن دندان کودک 

 کدام مسمومیت زیر مطرح است؟ دهد.میبهره هوشی پایین، اختالالت نوروپاتیک و آنمی بیمار را نشان 

 

 روی الف 

 جیوه ب 

 سرب ج 

 آرسنیک د 

  منبع:

 

 شناسیآسیب 

8 

بینی نمونه بینتی ریزبیمار مبتال به دیابت به تازگی ضایعات نکروتیک بینی و سقف دهان پیدا کرده است. در بررسی 

ترین شتود. محتمتلهای جانبی قائم داخل عروق و نستوج نکتروز دیتده میسپتا با شاخه دوی، هایفای متعدد فاق

 تشخیص کدام است؟

 

 موکورمایکوز الف 

 آسپرژیلوز ب 

 وزوککریپتوک ج 

 نوکاردیوز د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

9 
 شود؟از چه طریقی سبب افزایش دمای بدن می UCP-1 (Uncoupler protein 1)پروتئین 

 

 کاهش شیب غلظت پروتون در میتوکندری الف 

 اکسیداز cمهار فعالیت سیتوکروم  ب 

 از میتوکندری ATPجلوگیری از خروج  ج 

 افزایش پتانسیل احیا در زنجیره انتقال الکترون د 
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10 
 :بجزی قندهای زیر احیاکننده هستند، همه

 

 ایزومالتوز الف 

 مالتوز ب 

 الکتوز ج 

 ترهالوز د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

11 
 ها عبارت است از:ی دناتوراسیون پروتئیننتیجه

 

 تخریب ساختمان اول الف 

 شکستن پیوندهای پپتیدی ب 

 شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی ج 

 ناپذیر در مولکولتغییرات برگشت د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

12 
 :بجزهستند،  6-ی اسیدهای چرب زیر امگاهمه

 

 لینولئیک اسید الف 

 لینولنیک اسید -آلفا ب 

 لینولنیک اسید -گاما ج 

 آراشیدونیک اسید د 

  منبع:
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13 
 :Vmaxدر حضور مهارکننده رقابتی نصف شود،  Kmدر یک واکنش آنزیمی در غلظت ثابت سوبسترا چنانچه 

 

 کند.تغییر نمی الف 

 شود.نصف می ب 

 شود.دو برابر می ج 

 شود.یک چهارم می د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

14 
 همانندسازی نقش دارد؟های زیر در شناسایی جایگاه شروع یک از پروتئینکدام

 

 DnaA الف 

 DnaB ب 

 DnaC ج 

 DnaG د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

15 
 شود؟باعث بروز کدام بیماری می Bنقص آنزیم آلدوالز 

 

 عدم تحمل ارثی فروکتوز الف 

 گاالکتوزمی ب 

 آنمی همولیتیک ج 

 بیماری مک آردل د 

  منبع:
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16 

موالر اسید استیک اضتافه نمتود؟  5/0، چند مول سدیم استات باید به محلول =75/5pHتولید بافر استات با برای 

(75/4 =apK) 

 

 5 الف 

 3 ب 

 3/1 ج 

 5/0 د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

17 
 های متیالسیون نقش دارد؟یک از آمینو اسیدهای زیر در واکنشمشتق کدام

 

 متیونین الف 

 سیستئین ب 

 سرین ج 

 آالنین د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

18 

دار و همچنین نقص در تبتدیل کلستترول بته در بیماری با نقص در متابولیسم اسیدهای چرب بسیار طویل و شاخه

 ؟نداردسلولی عملکرد طبیعی  اندامکاسیدهای صفراوی، کدام 

 

 پراکسیزوم  الف 

 میتوکندری ب 

 شبکه آندوپالسمی  ج 

 لیزوزوم  د 

  منبع:
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19 
 های زیر وابسته به انسولین است؟یک از بافتورود گلوکز به کدام

 

 چربی الف 

 کبد ب 

 پانکراس ج 

 مغز د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

20 

یک از نوکلئوتیتدهای زیتر کاتابولیسم کتدامی افزایش دهندهآمینو ایزوبوتیرات در خون و ادرار نشان -افزایش بتا

 است؟

 

 TMP الف 

 AMP ب 

 GMP ج 

 CMP د 

  منبع:

 

 زشکیپفیزیک  

21 

است، چشم بیمار دارای کدام نوع ناهنجتاری  Cyl + 0.50 Cyl × 90° 1.25-شماره عینک تجویزشده برای بیماری

 آستیگمات است؟

 

 بینساده نزدیک الف 

 مخلوط ب 

 مرکب دوربین ج 

 بینمرکب نزدیک د 

  منبع:
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22 
 شود؟های رادیولوژی تشخیصی به چه منظوری به کار برده میمعمول در دستگاه آلومینیومیفیلتر اضافی 

 

 حذف پرتوهای کم انرژی  الف 

 حذف پرتوهای پر انرژی  ب 

 گسسته کردن طیف اشعه تولیدی  ج 

 طیف اشعه تولیدیپیوسته کردن  د 

  منبع:

 

 شناسی بالینیروان 

23 
 ی درازمدت صحیح است؟های زیر در مورد رمزگردانی حافظهیک از گزینهکدام

 

 شنیداری الف 

 دیداری ب 

 دیداری ـ شنیداری ج 

 معنایی د 

  منبع:

 

 شناسی بالینیروان 

24 
 شود؟ ( معتقدند رفتار چگونه کنترل میCognitivismشناسان در رویکرد شناختی )روان

 

 توسط تجارب درونی فرد الف 

 پردازی در ادراک و حافظهاز طریق اطالع ب 

 های بیرونیبه وسیله محرک ج 

 های ناهشیارتوسط تکانه د 

  منبع:
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معاینه توسط دندانپزشک به شتدت آشتفته  شود. هنگامکودکی به علت پوسیدگی دندان نزد دندانپزشکی برده می

از چته  کنتد. اوزنتد و پترت میکند و عروسکی را که در دستت دارد، بشتدت میشده و با فریاد کشیدن، گریه می

 کند؟مکانیسم دفاعی استفاده می

 

 رانیواپس الف 

 انکار ب 

 واکنش وارونه ج 

 جابجاسازی د 

  منبع:

 

 شناسی بالینیروان 

26 
 تمایل کودک در کنار افراد خاص با احساس امنیت بیشتر ماندن چه نام دارد؟

 

 وابستگی الف 

 پیوستگی ب 

 دلبستگی ج 

 ایمنی د 

  منبع:

 

 شناسی بالینیروان 

27 

بیند که از ظرف غذا ای میمردی به همراه همسرش به رستورانی رفته؛ حین خوردن غذا، همسرش را به صورت گربه

 دارد. این رفتار نابهنجار ناتوانی در چیست؟ گوشت برمی

 

 Visual hallucination الف 

 Illusion ب 

 Prosopagnosia ج 

 Amnesia د 

  منبع:
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28 
 زیر کاربرد دارد؟ استفاده از نوار چسب اسکاچ در تشخیص کدام عفونت انگلی

 

 کیست هیداتیک  الف 

 آسکاریس ب 

 فاسیوال ج 

 اکسیور د 

  منبع:

 

 شناسیانگل 

29 
 : به استثناءشوند های زیر ایجاد میپوستی عموماً در قسمت -ضایعات ناشی از لیشمانیوز مخاطی 

 

 حلق الف 

 نای ب 

 زبان ج 

 دیواره بینی  د 

  منبع:

 

 شناسیقارچ 

30 
 کند؟ای را ایجاد میتر است و چه ضایعههای مصنوعی شایعکنندگان از دنداندر استفاده کدام بیماری قارچی زیر

 

 کریپتوکوکوزیس ـ برفک الف 

 کریپتوکوکوزیس ـ استوماتیت ب 

 کاندیدیازیس ـ پرلش ج 

 کاندیدیازیس ـ استوماتیت د 
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 اهمیت است؟ فاقدزایی عامل بیماری سیفلیس یک از عوامل زیر در بیماریکدام

 

 آنزیم هیالورونیداز الف 

 پوشش خارجی ب 

 قدرت چسبندگی ج 

 لیپو پلی ساکارید  د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

32 
 ؟باشدنمیفونت ناشی از نیسریا گونوره آ عبرای درمان  CDCبیوتیک زیر جزء الگوی درمانی پیشنهادی کدام آنتی

 

 استرپتومایسین الف 

 سفتریاکسون ب 

  اسپکتینومایسین ج 

 لووفلوکساسین د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

33 
 های زیر عامل سببی پنومونی تیپیک است؟یک از باکتریکدام

 

 پنومونیه مایکو پالسما الف 

 کالمیدیا پسی تاسی ب 

 کوکسیال بورنتی ج 

 استرپتو کوکوس پنومونیه د 
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34 
 ؟شودنمیهای باکتریایی زیر دیده یک از گونهژنی بین بروسال آبورتوس با کدامواکنش متقابل آنتی

 

 یرسینیا انترو کولیتیکا الف 

 ویبریو کلره ب 

 فرانسیسال توالرنسیس  ج 

 دیفتریهکورینه باکتریوم  د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

35 
 ها دارای اهمیت است؟بیوتیکها در ایجاد مقاومت نسبی به آنتیکدام بخش اسپور باکتری

 

 Cortex الف 

  Coat ب 

 Exosporium ج 

 Core د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

36 
 های زیر با بقیه متفاوت است؟بیوتیکیک از آنتیمکانیسم اثر کدام

 

 آزترونام الف 

 ایمی پنم ب 

 باسی تراسین  ج 

 ایزونیازید د 
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 های زیر است؟یک از باسیلکدام pink eyeعامل بیماری 

 

 Pfeiffer الف 

 Anthrax ب 

 Koch-wicks ج 

 Hansen د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

38 
 تشخیص مایکو باکتریوم توبرکلوزیس ارزشمند است؟های زیر جهت آمیزییک از رنگکدام

 

 ماالشیت گرین الف 

 آلبرت ب 

 زیل نلسون ج 

 وارتین استاری د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری 

39 
 های زیر است؟یک از گزینهکتینو مایکوزیس کداماترین فرم بالینی شایع

 

 ریوی الف 

 تناسلی ب 

 گوارشی ج 

 گردنی -صورتی  د 
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 کدام خانواده ویروسی نسبت به اتر حساس است؟

 

 بونیا  الف 

 پاپیلوما ب 

  پولیوما ج 

 پاروو د 

  منبع:

 

 شناسیویروس 
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کند ولی در در تجمع پروتئین هگزون کمک می (Scaffold Protein)کدام پروتئین ویروس آدنو به عنوان داربست 

 ؟شودنمیساختمان ویروس دیده 

 

 IIIa الف 

 E1A ب 

  Terminal protein ج 

 L4 د 

  منبع:

 

 شناسیویروس 

42 
 بند پای فلبوتوموس پا پا تاسی نقش دارد؟ ،در سیکل انتقال کدام عفونت ویروسی

 

 تب پشه خاکی الف 

 تب کریمه کنگو  ب 

 تب زرد ج 

 تب دانگ د 
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 ؟دارای کانالیکول داخل سلولی است های مخاط گوارشاز سلول کیکدام

 

 Paneth الف 

 Goblet ب 

 Enteroendocrine ج 

 Parietal د 

  منبع:

 

 تشریح 
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 کنند؟ترشحات خود را مجاور کدام پاپیالی زبانی تخلیه می von Ebnerغدد سروزی 

 

 قارچی الف 

 نخی ب 

 برگی ج 

 جامی د 

  منبع:

 

 تشریح 

45 
 تیغه پایه پیوسته است؟ فاقدهای زیر یک از مویرگکدام

 

 سینوزویید الف 

 منفذدار فاقد دیافراگم ب 

 منفذدار دارای دیافراگم ج 

 پیوسته د 
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 کند؟بادی ترشح میهای بافت همبند آنتییک از سلولکدام

 

 سلماست  الف 

 پالسما سل ب 

 ماکروفاژ ج 

 فیبروبالست د 

  منبع:

 

 تشریح 

47 
 ؟کالژن استرشته های دندانی فاقد یک از بافتکدام

 

 مینا الف 

 عاج ب 

 پالپ ج 

 منتومس د 

  منبع:

 

 تشریح 

48 
 بیماری دچار اختالل حس در وستیبول حنجره است. کدام عصب زیر آسیب دیده است؟

 

 ای فوقانیشاخه خارجی عصب حنجره الف 

 ای فوقانیشاخه داخلی عصب حنجره ب 

 ای تحتانیحنجره ج 

 ایراجعه حنجره د 

  منبع:
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  17صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 تشریح 

49 
 در هنگام جراحی دندان عقل نهفته احتمال آسیب به کدام عصب زیر بیشتر است؟

 

 هیپوگلوسال الف 

 لینگوال ب 

 میلوهیوئید ج 

 منتال د 

  منبع:

 

 تشریح 

50 
 باشد؟یک میترین عنصر تشریحی در ضخامت غده پاروتید کدامسطحی

 

 عصب فاسیال الف 

 شریان کاروتید خارجی ب 

 مندیبوالر ورید رترو ج 

 شریان تمپورال سطحی د 

  منبع:

 

 تشریح 

51 
 کند؟یک از اعصاب زیر با شریان تیروئیدی تحتانی تقاطع میکدام

 

 ای خارجیحنجره الف 

 ای داخلیحنجره ب 

 گلوسوفارنژیال ج 

 ای راجعه حنجره د 

  منبع:
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  18صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 تشریح 

52 
 :بجزگیرند، همه عضالت زیر از عصب هیپوگلوسال عصب می

 

 ژنیوگلوسوس الف 

 هیوگلوسوس ب 

 پاالتوگلوسوس ج 

 استیلوگلوسوس د 

  منبع:

 

 تشریح 

53 
 رسانی مغز نقش دارد؟شریان سابکالوین در خونهای یک از شاخهکدام

 

 الکتنه تیروسروی الف 

 تنه کوستوسرویکال ب 

 مننژیال میانی ج 

 ورتبرال د 

  منبع:

 

 تشریح 

54 
 شریان کامی بزرگ شاخه کدام شریان زیر است؟

 

 ماگزیالری الف 

 فاسیال ب 

 تمپورال سطحی ج 

 کاروتید خارجی د 

  منبع:
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  19صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 تشریح 

55 
 ژمینال کدام است؟محل قرارگیری هسته حرکتی عصب تری

 

 نیمه فوقانی پل مغزی الف 

 نیمه تحتانی پل مغزی ب 

 النخاعبخش بسته بصل ج 

 النخاعبخش باز بصل د 

  منبع:

 

 تشریح 

56 
 :بجزهای زیر مربوط به عصب فاسیال هستند، همه هسته

 

 سولیتاریوس الف 

 فوقانیبزاقی  ب 

 ژمینالنخاعی تری ج 

 آمبیگوس د 

  منبع:

 

 تشریح 

57 
 های عصبی زیر در طناب خارجی نخاع قرار دارد؟یک از راهکدام

 

 وستیبولواسپاینال الف 

 روبرواسپاینال ب 

 تکتواسپاینال ج 

 گراسیلیس د 

  منبع:
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  20صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 تشریح 

58 
 کنج مغزی قرار دارد؟مرکز حرکتی تکلم در کدام ش

 

 فرونتال فوقانی الف 

 تمپورال فوقانی ب 

 فرونتال تحتانی ج 

 تمپورال تحتانی د 

  منبع:

 

 تشریح 

59 
 یک از عناصر تشریحی زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارد؟کدام

 

 تیموس الف 

 نای ب 

 مری ج 

 قوس آئورت د 

  منبع:

 

 تشریح 

60 
 کدام حفره قلب قرار دارد؟نوار قوسی )نوار سپتومارژینال( در 

 

 بطن راست الف 

 بطن چپ ب 

 دهلیز راست ج 

 دهلیز چپ د 

  منبع:
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  21صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 تشریح 

61 
 شود؟در آسیب عصب رادیال کدام حرکت دچار اختالل می

 

 فلکسیون مچ دست الف 

 اکستانسیون مچ دست ب 

 ابدوکسیون انگشتان دست ج 

 ادوکسیون انگشتان دست د 

  منبع:

 

 تشریح 

62 
 گیرد؟بست حلقی منشأ میاز دومین بن یک از ساختارهای زیرکدام

 

 صندوق صماخ الف 

 غده پاراتیروئید فوقانی ب 

 غده پاراتیروئید تحتانی ج 

 لوزه کامی د 

  منبع:

 

 

 تشریح 

63 
 منشأ عضالت جونده کدام کمان حلقی است؟

 

 اول الف 

 دوم ب 

 سوم ج 

 چهارم د 

  منبع:
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  22صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 فیزیولوژی 

64 
 شود؟محسوب می IIکدام مورد زیر ویژگی فیبرهای عضالنی سریع نوع 

 

 وابستگی به کلسیم خارج سلولی برای ایجاد انقباض قوی الف 

 شبکه عروق خونی و مویرگی وسیع برای تأمین اکسیژن بیشتر ب 

 آزادسازی انرژی از طریق روند گلیکولیتیک  ج 

 تعداد زیاد میتوکندری به منظور متابولیسم اکسیداتیووجود  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

65 
 ؟ نداردکدام مورد زیر در سرعت انتشار ساده یک مولکول یا یون از عرض غشاء نقش 

 

 های موجود در غشاءبا پروتئین interactionمیزان  الف 

 های موجودمقدار مولکول ب 

 مولکولسرعت حرکت جنبشی  ج 

 تعداد و اندازه منافذ باز در غشاء د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

66 
 تواند سبب افزایش فشار خون شریانی شود؟کاهش کدام یک از موارد زیر می

 

 مقاومت محیطی الف 

 قطر وریدهای بزرگ ب 

 بازگشت وریدی ج 

 ده قلببرون د 

  منبع:
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  23صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 فیزیولوژی 

67 
 شود؟ایجاد می آنژیوژنز در چه شرایطی

 

 اکسیژنمدت کوتاهکمبود  الف 

 باال رفتن سریع آدنوزین ب 

 های متابولیککاهش سطح هورمون ج 

 افزایش شدید و درازمدت مصرف اکسیژن د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

68 
 رسد؟های کرونری در کدام مرحله از دوره عمل قلبی به حداکثر مقدار خود میجریان خون در مویرگ

 

 آغاز مرحله سیستول الف 

 پایان مرحله سیستول ب 

 آغاز مرحله دیاستول ج 

 پایان مرحله دیاستول د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

69 
 شود؟افزایش حاد کدام عامل زیر موجب کاهش ترشح ادراری پتاسیم می

 

 ترشح آلدسترون الف 

 غلظت پتاسیم مایع خارج سلولی ب 

 مایع خارج سلولیغلظت هیدروژن  ج 

 میزان جریان توبول دیستال د 

  منبع:
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  24صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 فیزیولوژی 

70 
 کند؟شده کدام فاکتور زیر را مهار میفعال Cپروتئین 

 

 VII الف 

 VIII ب 

 X ج 

 ترومبین د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

71 
 شود؟مخی در کدام حالت زیر مشاهده میسختی ناشی از بی

 

 در زیر سطح میانی مزانسفال در باالی سیستم مشبکیقطع تنه مغزی  الف 

 ای و قشر مغزهای قاعدهقطع ارتباط بین عقده ب 

 النخاع در محل اتصال آن با نخاعقطع بصل ج 

 مخای بین دو نیمکره قطع رابط پینه د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

72 
 شود؟ قطع نیمه راست نخاع کمری سبب کدام اختالل حرکتی و حسی می

 

 فلج پای چپ، از بین رفتن حس حرارت سمت راست، از بین رفتن حس لمس دقیق سمت چپ الف 

 فلج پای راست، از بین رفتن حس درد سمت چپ، از بین رفتن حس ارتعاش سمت راست ب 

 فلج پای راست، از بین رفتن حس حرارت سمت چپ، از بین رفتن حس لمس خام سمت راست ج 

 چپ، از بین رفتن حس درد سمت راست، از بین رفتن حس وضعی سمت چپفلج پای  د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  25صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 فیزیولوژی 

73 
 ها در روده درست است؟کدام عبارت زیر درباره جذب یون

 

 های دوظرفیتی است.تر و بیشتر از یونظرفیتی آسانهای تکجذب یون الف 

 جذب آهن و کلسیم به صورت غیرفعال است. ب 

 سدیم مستقل از میزان آلدسترون خون است.جذب  ج 

 جذب کلر به صورت معمول کمتر از ترشح آن است. د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

74 
 ؟شودنمیاختالل زیر  سبب بروز کدام Iپیکری  -حذف ناحیه حسی 

 

 عدم تشخیص محل دقیق احساسات الف 

 استرئوگنوزیز ب 

 به بدنعدم تشخیص درجات دقیق فشار وارده  ج 

 عدم تشخیص حس گرما و سرما د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

75 
 دهد؟آنزیم آروماتاز در کدام سلول وجود دارد و کدام هورمون فعالیت آن را افزایش می

 

 FSH -گرانولوزا  الف 

 LH -گرانولوزا  ب 

 FSH -تکا  ج 

 LH -تکا  د 

  منبع:
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  26صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 فیزیولوژی 

76 
 های بخشی از ریه چیست؟اکسیژن در حبابچهتاثیر کاهش غلظت 

 

 های آن بخش انقباض شریانچه الف 

 های آن بخش اتساع شریانچه ب 

 های آن بخشانقباض نایژه ج 

 های آن بخشاتساع نایژه د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

77 
 یابد؟فعالیت کدام مورد زیر توسط هورمون رشد کاهش می

 

 ترشح انسولین الف 

 مقاومت به انسولین ب 

 مصرف قند در بافت عضله ج 

 گلوکونئوژنز در کبد د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

78 
 شود؟یک از داروهای زیر در دوران بارداری منجر به هایپوپالزی مینای دندان میاثر ترا توژنیک کدام

 

 لیتیوم الف 

 وارفارین ب 

 تالیدوماید ج 

 تتراسیکلین د 

  منبع:
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  27صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 ژنتیک 

79 
 باشد؟های زیر عامل اصلی آپاپتوز مییک از ژنکدام

 

 TP53 الف 

 KRAS ب 

 IGF2 ج 

 Rb د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

80 
 های ادراری تناسلی و زگیل تناسلی نقش دارند؟دار زیر در بروز سرطان DNAهای یک از ویروسکدام

 

 هرپس الف 

 هپادنا ب 

 ایلومپاپ ج 

 اپشتن بار د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

81 
 باشد؟( در زنان مربوط به کدام بیماری میDSDترین فرم اختالالت تکامل جنسی )شایع

 

 سندرم انتلی بیکسلر الف 

 نقص آروماتاز ب 

 دیسپالزی کامپوملیک ج 

 هایپرپالزی مادرزادی آدرنال د 

  منبع:
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  28صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 ژنتیک 

82 
 شود؟ها استفاده میجهت غربالگری جهشکدام تکنیک به عنوان استانداردترین روش 

 

 Droplet Digital PCR الف 

 Sanger Sequencing ب 

 Pyrosequencing ج 

  Real Time PCR د 

  منبع:

 

 شناسی ایمنی 

83 
 شود؟های زیر تولید میتوسط کدام یک از سلول sIgAجزء ترشحی در ساختمان 

 

 هاپالسما سل الف 

 تلیال مخاطهای اپیسلول ب 

 های اندوتلیالسلول ج 

 هاهپاتوسیت د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی 

84 
 ها کدام مورد است؟اولین سد دفاعی در مقابل ویروس

 

 های کالس یکاینترفرون الف 

 NKهای سلول ب 

 TCهای سلول ج 

 ماکروفاژها د 

  منبع:
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  29صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 شناسیایمنی 

85 
 است؟ Bهای مختص به القای تولرانس در لمفوسیت های زیر،کدام یک از مکانیسم

 

 آنرژی کلون الف 

 حذف کلون ب 

 طرد فولیکولی  ج 

 مهار کلون د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی 

86 
 شود؟کننده کمپلمان منجر به بروز بیماری آنژیوادم ارثی میهای تنظیمنقص در کدام یک از مولکول

 

 Iفاکتور  الف 

 Sفاکتور  ب 

 C1 INH ج 

 CD55 د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی 

87 
 نقش دارد؟ IgEبادی به سمت تولید های زیر در تبدیل کالس آنتییک از سایتوکاینکدام

 

 IFN-γ الف 

 IL-4 ب 

 IL-8 ج 

 TGF-β د 

  منبع:
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  30صفحه  

 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 شناسیایمنی 

88 
 است؟ی منیا یهاکمپلکساز موارد زیر، عامل اصلی ایجادکننده بیماری، رسوب  در کدام یک

 

 Autoimmune thrombocytopenia الف 

 Graves Syndrome ب 

 Systemic Lupus Erythematous ج 

 Type I diabetes د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی 

89 

های خون محیطی، اختتالل متادرزادی تیمتوس و غتده کدام یک از موارد نقص ایمنی، با کاهش یا فقدان لمفوسیت

 شود؟پاراتیرویید شناخته می

 

 سندرم دی جرج الف 

 الدریچ -سندرم ویسکوت ب 

 (SCID)نقص ایمنی شدید مرکب  ج 

 IgAنقص انتخابی  د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی 

90 
 یک از موارد زیر از خصوصیات مشترک بین ایمنی ذاتی و اختصاصی است؟کدام

 

 هاتنوع باال در گیرنده الف 

 خاطره ایمنی ب 

 شناسایی عامل مهاجم ج 

 العمل سریععکس د 

  منبع:
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 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 یاسالم شهیو اند رانیا یانقالب اسالم 

91 
 های انسان معاصر، تا حد فراوانی ناشی از چیست؟ریشه بحران

 

 ناشی از پیشرفت علم و فناوری است. الف 

 زدگی انسان معاصر است.ناشی از رفاه ب 

 گرایی است.علمنتیجه  ج 

 ناشی از خودناشناسی یا عدم شناخت انسان است. د 

  منبع:

 

 یاسالم شهیو اند رانیا یانقالب اسالم 

92 
 رود؟اصل سنخیّت بین علت و معلول، در کدام یک از تقریرهای برهان نظم به کار می

 

 برهان نظم از موارد کلی الف 

 برهان نظم از موارد جزئی ب 

 هماهنگی در کل عالم برهان ج 

 مندیهدفبرهان  د 

  منبع:

 

 یاسالم شهیو اند رانیا یانقالب اسالم 

93 
 کدام گزینه از دالیل علم خدا به موجودات پیش از آفرینش آنهاست؟

 

 نظم و تدبیر موجودات عالم الف 

 معلول بودن همه موجودات ب 

 علم به علت است.علم به علت از آن نظر که علت است، مستلزم  ج 

 اعطاکننده کمال فاقد کمال نیست.  د 

  منبع:
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 98آموختگان خارج از کشور                                                                                            مرداد ماه دانشدندانپزشکی علوم پایه ملی آزمون 

 یاسالم شهیو اند رانیا یانقالب اسالم 

94 
 ترین ضعف روشنفکران عصر نهضت مشروطه چه بود؟عمده

 

 عدم توجه به مشکالت ماهوی سلطنت قاجار الف 

 برخورد غیرنقادانه با فرهنگ و تمدن غرب ب 

 های سنتی و مذهبی ایراناز ارزش تقلید کورکورانه ج 

 های غربیبدبینی افراطی به دولت د 

  منبع:

 

 یاسالم شهیو اند رانیا یانقالب اسالم 

95 

ها در حل مسئله فلسطین چه پیشنهادی را مطترح کترده های گوناگون غربیجمهوری اسالمی ایران در مقابل طرح

 است؟

 

 نقشه راه الف 

 معامله قرن ب 

 گیری به شورای امنیت سازمان مللواگذاری تصمیم ج 

 گیری به خود مردم فلسطینواگذاری تصمیم د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و جامعه 

96 
 را فراهم نماید؟ "هاتری از علت بیماریتفسیر ساده"تواند های اکولوژیک زیر بهتر مییک از مدلکدام

 

 مثلث اپیدمیولوژی الف 

 چرخ ب 

 استخوان ماهی ج 

 باور بهداشتی د 

  منبع:
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97 
 کند؟نه زیر مصونیت اکتسابی فعال ایجاد میگزیکدام 

 

 ابتال به بیماری تحت بالینی سرخجه الف 

 تغذیه با شیر مادر توسط نوزاد نارس ب 

 از طریق جفت E.Coliبر علیه  IgGانتقال  ج 

 مثبت HBsAgبرای کودک متولدشده از مادر  Bق ایمنوگلوبولین ضد هپاتیت یتزر د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و جامعه 

98 
 استفاده از مشاور خبره برای همسرگزینی، عملکرد کدام سطح پیشگیری در سالمت ازدواج است؟

 

 ابتدایی الف 

 سطح اول ب 

 سطح دوم ج 

 سطح سوم د 

  منبع:

 

 و جامعهسالمت دهان  

99 
 استفاده شود؟ از کدام روش مطالعه اپیدمیولوژیکبه منظور تعیین الگوی یک رخداد در طول زمان، بهتر است 

 

 مورد ـ شاهدی الف 

 گروهیهم ب 

 توصیفی ج 

 کارآزمایی بالینی د 

  منبع:
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 :بجزهای زیر صحیح هستند، در ارتباط با شیر مادر، همه گزینه

 

 متوسط انرژی آغوز کمتر از شیر مادر است. الف 

 اند، بیشتر است.حجم آغوز در مادرانی که فرزند قبلی خود را شیر داده ب 

 روبین در آن است. زردی رنگ آغوز به علت وجود بیلی ج 

 رسیده است.غلظت آغوز بیشتر از شیر  د 

  منبع:
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