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 پزشکیعلوم پایه آزمون جامع 

 

 1400اسفند ماه 

 

 200 تعداد سواالت: 

 32 تعداد صفحات: 

 دقیقه 200 زمان پاسخگویی:
 

 
 تذکرات مهم:

 

 ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.برای هر سوال، تنها گزینه  -

پاسخگویی، دفترچه سواالت را از نظر تعداد سواالت و صفحات به دقت مورد قبل از شروع   -

بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطالع دهید. در غیر این 

 گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.صورت پس از پایان آزمون هیچ
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 1صفحه 

 فیزیولوژی

 شود؟می عضله صاف اعث تخلیه مکرر در عضله قلبی وکدام مورد زیر ب - 1
 کاهش آستانه تحریک (الف
 افزایش شدت تحریک (ب
 کاهش نفوذپذیری غشا به سدیم (ج

 افزایش نفوذپذیری غشا به پتاسیم (د

 شود.کوترانسپورت از طریق .............................. انجام می - 2
 اولیهانتقال فعال  (الف
 انتقال فعال ثانویه (ب
 انتشار ساده (ج

 انتشار تسهیل شده (د

گرم است. دو مولکول گرم از این نمک  32شود، برابر با می وزن مولکولی یک نوع نمک که در آب به دو ذره تجزیه - 3

 تقریبا برابر چند اسمول است؟
 2 (الف
 32 (ب
 4 (ج

 64 (د

 در کدام مورد، تفاوت بین عضله صاف و اسکلتی به درستی بیان شده است؟ - 4
 .های عرضی عضله صاف کمتر استآزی در بخش سر پل ATPفعالیت  (الف
 .تر استهای عرضی در عضله صاف سریعسرعت فعالیت چرخه عملکرد پل (ب
 .کندبرای ایجاد یک تانسیون ثابت، عضله صاف انرژی بیشتری مصرف می (ج
 .وابستگی عضله صاف به یون کلسیم خارج سلولی کمتر از عضله اسکلتی است (د

 هایدریچهیابد، وضعیت + میلی ولت تغییر می35به  -90از  غشادر مرحله دپالریزاسیون پتانسیل عمل که ولتاژ  - 5

 چگونه است؟وابسته به ولتاژ سدیم  هایفعال شدن و غیر فعال شدن کانال
 .دریچه فعال شدن باز و دریچه غیر فعال شدن بسته است (الف
 .دریچه فعال شدن بسته و دریچه غیر فعال شدن باز است (ب
 .های فعال شدن و غیر فعال شدن هر دو باز هستنددریچه (ج

 .های فعال شدن و غیر فعال شدن هر دو بسته هستنددریچه (د

درجه  75ثانیه بعد از آغاز موج دپوالریزاسیون در عضله بطنی دارای زاویه  035/0ای قلبی  در صورتی که وکتور لحظه - 6

 است؟ نادرستهای زیر میلی ولت باشد کدامیک از گزینه 4و ولتاژ 
 .مثبت است aVLولتاژ ثبت شده در اشتقاق  (الف
 .برابر است aVFو  IIاندازه ولتاژ در اشتقاق  (ب
 .منفی است aVRولتاژ ثبت شده در اشتقاق  (ج

 .است IIکمتر از اشتقاق  Iولتاژ ثبت شده در اشتقاق  (د
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 2صفحه 

 های زیر در ارتباط با مراحل پر شدن و تخلیه بطنی صحیح است؟کدامیک از گزینه - 7
 .دهدمی ترین تغییرات حجم طی پر شدن بطن در یک سوم پایانی دیاستول رویکم (الف
 .دهدمی تخلیه بطنی روی ثانویهبیشترین میزان خروج خون از بطن طی دو سوم  (ب

 .گرددمی تر از مرحله پر شدنبا افزایش ضربان قلب مرحله خروج خون از بطن طوالنی (ج
 .شودمی مرحله خروج خون از بطن آغاز QRSها همزمان با تشکیل با شروع انقباض بطن (د

 ؟ندارندیک از متغیرهای زیر از لحاظ زمانی با یکدیگر مطابقت کدام - 8
 QRSکمپلکس  –صدای اول قلب  (الف
 صدای دوم قلب –انقباض ایزوولمیک  (ب

 PRفاصله  –دهلیزی  aموج  (ج
 انقباض ایزوولمیک –دهلیزی  cموج  (د

 است؟ نادرستدر ارتباط با کنداکتانس خون در یک رگ کدام گزینه  - 9
 .دقیقا معکوس مقاومت است (الف
 .متر جیوه استلیتر برثانیه بر میلیواحد آن میلی (ب
 .یابدمی به نسبت مستقیم توان چهار شعاع رگ افزایش (ج

 .گرددمی ( محاسبهC2+1/C1= 1/Ctotal1/C/1+3  ..…کنداکتانس کل در عروق موازی به صورت ) (د

 است؟ نادرستدر ارتباط با فشار ورید مرکزی کدامیک از موارد زیر  - 10
 تواند منجر به فشار ورید مرکزی منفی گردد.تحریک شدید قلب می (الف
 یابد.می متعاقب ترانسفیوژن خون فشار ورید مرکزی افزایش (ب
 ها بر فشار ورید مرکزی بی تاثیر است.اتساع آرتریول (ج

 یابد.می فشار ورید مرکزی افزایشطی نارسایی قلبی  (د

 دهد؟ها روی میهای کوچک و آرتریولدر صورت افزایش فشار شریانی در درازمدت کدامیک از موارد زیر در شریان - 11
 یابد.می قطر مجرای داخل رگ کاهش (الف
 ماند.می ضخامت دیواره رگ ثابت (ب
 کند.می سطح مقطع کلی رگ به شدت تغییر (ج
 شود.می هم سطح مقطع کل و هم قطر مجرای داخل رگ بیشتر (د

 ت؟ تر اسنفوذپذیری نسبی منافذ مویرگی عضله اسکلتی نسبت به کدامیک از مواد زیر در مقایسه با بقیه کم - 12
 اوره (الف
 میوگلوبین (ب
 آلبومین (ج
 هموگلوبین (د

 ؟نیست جریان خون کرونر کدام گزینه صحیح در مورد - 13
 جریان خون اپی کاردی در زمان سیستول بیشتر از جریان خون اندوکاردی است. (الف
 مهمترین عامل تنظیم کننده جریان خون کرونر، متابولیسم موضعی عضله است. (ب
 شود.می تحریک مستقیم اعصاب سمپاتیک عروق کرونر سبب تنگی آنها (ج
 باشد.می غیر مستقیم تحریک اعصاب اتونوم بر جریان خون کرونر اغلب مشابه اثرات مستقیم آناثرات  (د
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 3صفحه 

 کند؟ای ایجاد میدایرهتخریب کدام لوب مخچه عالئمی شبیه به تخریب مجاری نیم - 14
 قدامی (الف
 خلفی (ب

 فلوکولوندوالر (ج
 میانی (د

 ؟نیستکدام مورد نقش رفلکس تاندونی گلژی  - 15
 تنظیم تانسیون یک عضله (الف
 محافظت از عضله در برابر پاره شدن به علت تانسیون باال (ب

 متعادل کردن تانسیون تارهای عضالنی مختلف یک عضله (ج
 تنظیم طول عضله (د

 علت غالب درد احشایی چیست؟ - 16
 الکتریکیتحریک  (الف
 تحریک شیمایی (ب
 کشش (ج

 فشار زیاد (د

 کند؟می کدام عقده پاراسمپاتیکی حرکات مردمک را کنترل - 17
 اوتیک (الف
 مژگانی (ب
 تحت فکی (ج

 پتریگوپاالتین (د

 تحریک قشر حرکتی مکمل در نیمکره راست باعث ............ - 18
 شود.می فقط عضالت سمت چپانقباض  (الف
 شود.می انقباض فقط عضالت سمت راست (ب
 شود.می انقباض عضالت هر دو طرف (ج
 شود.می آمادگی برای انجام حرکات غیرارادی (د

دار نشانشود باعث می دار در قشر بینایی که از نورون پس سیناپسی وارد نورون پیش سیناپسیتزریق یک ماده نشان - 19

 شود؟ می های کدام ناحیه مغزشدن نورون
 lateral geniculate nucleus (الف
 vestibular nucleus (ب
 raphe magnus (ج

 reticular formation (د

 تر است؟سازش پذیری کدام گیرنده زیر سریع - 20
 کپسول پاچینی (الف
 گیرنده مو (ب
 دوک عضالنی (ج
 گیرنده کپسول مفصلی  (د
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 4صفحه 

 شود؟می کاهش ترشح کورتیزول منجر به کدام بیماری زیر - 21
 کرتینیسم (الف
 سندرم کوشینگ (ب

 بیماری آدیسون (ج
 بیماری گریوز (د

 شود؟می های زیر موجب کاهش پیروفسفات برای کلسیفیکاسیون استخوانکدامیک از آنزیم - 22
 (NPP1) 1نوکلئوتید پیروفسفاتاز فسفودی استراز  (الف
 (TNAPآلکالین فسفاتاز غیر اختصاصی بافتی ) (ب

 (ANKآنکیلوز پروتئین ) (ج
 هیدروکسیالز 25 (د

 کنند؟می انسولین مشابه عمل درکدامیک از موارد زیر هورمون رشد و - 23
 مصرف چربی (الف
 مصرف گلوکز (ب
 ذخیره پروتئین (ج

 ذخیره چربی (د

 ؟است استروژن درست درباره اثراتکدامیک از جمالت زیر  - 24
 افزایش آندومتر ترشحی (الف
 رشد مجاری پستانافزایش  (ب
 رحمآندومتر کاهش تکثیر  (ج

 های رحمیلوله هایمژکفعالیت  کاهش (د

های غده تیروئید کدام مورد رخ ( به گیرنده خود در غشای سلولTSHهورمون محرک تیروئید )دنبال اتصال به - 25

 دهد؟می
 افرایش فعالیت آدنیلیل سیکالز (الف
 کاهش فعالیت گوانیلیل سیکالز (ب
 مهار فعالیت پروتئین کیناز (ج

 کاهش پروتئولیز تیروگلوبولین (د

 کند؟می های تیروزین کینازی برای مسیر سیگنالینگ سلولی استفادهزیر از گیرنده هایکدامیک از هورمون - 26
 1-فاکتور رشد شبه انسولینی (الف
 هورمون محرک تیروئید (ب
 هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (ج

 سوماتواستاتین (د

 ؟نیستکدامیک از جمالت زیر درست  - 27
 .کنندمی پاریتال اسید معده و فاکتور داخلی ترشح هایسلول (الف
 .کنندمی اصلی پپسینوژن و گاسترین ترشح هایسلول (ب
 .کنندمی موکوسی بیکربنات ترشح هایسلول (ج
 .کنندمی گاسترین ترشح G هایسلول (د
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 5صفحه 

 باشد؟می کدامیک از موارد زیر یک آنزیم پروتئولیز فعال - 28
 پپسینوژن (الف
 سکرتین (ب

 پروکربوکسی پپتیداز (ج
 انتروکیناز (د

 ............. کندمی عامل اصلی که از مخاط دوازدهه در برابر آسیب اسید معده محافظت - 29
 .باشدمی ترشح بیکربنات پانکراس (الف
 .سد مخاطی درونی دوازدهه است (ب

 .باشدمی ترشح بیکربنات معده (ج
 .ترشح بیکربنات کبد است (د

 های قرمز ضروری است؟و نهایتا تولید گلبول DNAکدام ماده غذایی برای تولید  - 30
 کلسیم (الف
 آهن (ب
 و اسید فولیک 12ویتامین ب (ج

 پروتئین (د

 یابد؟می سنگین کدامیک از موارد زیر افزایشدنبال آسیب در توبول ابتدایی در نتیجه مسمومیت با فلزات به - 31
 مقاومت شریانچه آوران (الف
 جریان خون کلیه (ب
  2ترشح رنین و تشکیل آنژیوتانسین  (ج

 بازجذب سدیم در توبول ابتدایی (د

 دهد. می توبول................ باز جذب سدیم و آب را کاهش ..................... در - 32
 جمع کننده ـ ANP (الف
 پروگزیمال ـ سیستم سمپاتیک (ب
 لوپ هنله ـ IIآنژیوتانسین  (ج
 پروگزیمال و جمع کننده ـ IIسیستم سمپاتیک و آنژیوتانسین  (د

  ؟گرددنمیدر زمان تشکیل ادرار غلیظ کدامیک از موارد زیر در کلیه مشاهده  - 33
 یابد.می میزان دفع اوره کاهش (الف
 یابد.می افزایش UT-A1اوره نوع  هایتعداد کانال (ب
 شود.می اسموالریته مایع توبولی در نازک نزولی زیادتر (ج
 دهد.می عمده بازجذب آب را مجرای جمع کننده مرکزی انجام (د

متر جیوه اختالف فشار دقیقه به ازای هر میلیحجم گازی که از غشای تنفسی در »کدامیک از موارد زیر در ارتباط با  - 34

 ؟نیست صحیح« یابدمی انتشار
 تواند تا سه برابر افزایش یابد.می در فعالیت ورزشی (الف
 کند.می به نسبت مستقیم با ضریب انتشار هر گاز تغییر (ب
 برای دی اکسیدکربن حدود بیست برابر اکسیژن است. (ج
 شود.می زیاد« جریان خوننسبت تهوبه به »با افزایش  (د
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 6صفحه 

در کدامیک از موارد زیر میزان فشار مویرگی در دیواره آلوئول کمتر از فشار هوای آلوئول بوده و منجر به قطع جریان  - 35

 گردد؟می خون آن در یک فرد ایستاده
 سطح قلب در مرحله دیاستول (الف

 قله ریه در مرحله دیاستول (ب
 ریه در مرحله دیاستولقاعده  (ج
 قله ریه در مرحله سیستول (د

در یک ریه پر شده از محلول « تغییرات حجم ریه به تغییرات اختالف فشار بین دوسوی ریه»در صورتی که نسبت  - 36

 یابد؟نمکی اندازه گیری شود کدامیک از موارد زیر افزایش می
 کامپلیانس یا حجم پذیری ریه (الف

 نیروهای ارتجاعی ناشی از خود بافت ریه (ب
 نیروهای ارتجاعی ناشی از کشش سطحی (ج
 تفاوت در منحنی کامپلیانس دمی و بازدمی (د

 بیوشیمی بالینی

 باشد؟می الگوی الکتروفورز زیر گویای کدام وضعیت - 37

 
 انتروپاتی (الف
 سندرم نفروتیک (ب
 هایپوگاماگلبولینمی (ج
 سیروز کبدی (د

کند. سنجش کدام آنزیم می به بیمارستان مراجعه (MI)ساله دو روز بعد از درد قفسه سینه و سکته قلبی  50آقایی  - 38

 کند؟می به تشخیص کمک
  GGT (الف
 CK (ب

 ALP (ج

 LDH (د

 گردد؟یمکدام پیوندها ایجاد  نیپروتئدوم و سوم  ل،او ساختار یداریپا درایجاد و - 39
 هیدورفوبی -دی سولفیدی -یونی (الف
 یونی -کوواالنسی -هیدروژنی (ب
 دی سولفیدی -هیدروژنی -کوواالنسی (ج
 هیدروژنی -یونی-دی سولفیدی (د
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 7صفحه 

علت کدام اختالل شود بهمی (Gaucher)های اپیتلیال که باعث بیماری گوشه تجمع گلوکوزیل سرامید در سلول - 40

 آنزیمی است؟
 افزایش بتا گلوکوزیداز  (الف

 افزایش بتا گاالکتوزیداز  (ب
 کاهش بتا گلوکوزیداز  (ج
 کاهش بتا گاالکتوزیداز  (د

 دارد؟ ATP ترتیب چه تاثیری بر زنجیره انتقال الکترون وروند تولیدفنل و گاز منوکسید کربن بهدی نیترو  4و2ترکیب  - 41
 IVو   Iمهار کمپلکس (الف
   Iترانس لوکاز و کمپلکسمهار (ب
 IIوکمپلکس  F0-F1 ATPaseفعال کردن  (ج
 IV جداکردن اکسیداسیون از فسفریالسیون وکمپلکس  (د

 شود؟سوبسترا متصل می -مهار کننده به آنزیم آزاد و نیز کمپلکس آنزیمکدام  - 42
 رقابتی (الف
 غیر رقابتی (ب
 نارقابتی (ج
 ناپذیربرگشت (د

 یابد؟می در کدام حالت زیر سنتز اوره کاهش - 43
 مصرف پروتئین      (الف
 گرسنگی طوالنی    (ب
 GTPکاهش  (ج

 افزایش اسیدیته خون    (د

 نیپوپروتئیهای روده شده است. نقص کدام آپولدرسلول یمدفوع چرب و تجمع چرب ،یدچارسوءجذب چرب ریبیما - 44

 شده است؟ عالئم نیسبب بروز ا
 C-I (الف

 C-II (ب
 B-100 (ج
 B-48 (د

 منجر به بروز عملکرد غیرطبیعی کدام لیپوپروتئین می شود؟  LCATکمبود - 45
  LDL (الف
 Chy (ب
 HDL (ج
 VLDL (د

 کدامیک در واکنش تبدیل سوکسینات به فومارات دخالت دارد؟ - 46
  FAD (الف
  +NAD (ب
   FADH2 (ج

 NADH,H+ (د
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 شود؟میPhenylketonuria کدام اختالل متابولیک منجر به بیماری  - 47
 عدم تبدیل لیزین به فنیل آالنین  (الف
 عدم تبدیل فنیل آالنین به تریپتوفان  (ب

 عدم تبدیل فنیل آالنین به تیروزین  (ج
 عدم تبدیل تیروزین به فنیل آالنین (د

 های زیر است؟( مهارکننده کدامیک از آنزیمشیمی درمانی به عنوان داروی)متوتروکسات  - 48
 دی هیدروفوالت ردوکتاز (الف

  ازسنت PRPP (ب
 تیمیدیالت سنتاز (ج
 فوکوزیل ترنسفراز (د

 ترین عمل گلوکوکورتیکوئیدها، فعال کردن کدام مسیر متابولیک است؟مهم - 49
 گلیکولیز (الف
 گلوکونئوژنز (ب
 شانت پنتوز مونوفسفات (ج
 گلیکوژنولیز (د

 شود؟یترجمه م یسازنیبه عنوان رمز شروع پروتئ ریز یهایکدامیک از توال - 50
 UAA (الف
 UAG (ب
 AUG (ج

 UGA (د

 دهد؟نشان می تریبیش کاهش RNA کدام ساخت ،در حضور آلفاآمانتین - 51
 mRNA (الف
 rRNA (ب

  28S tRNA (ج
  18S tRNA (د

 ؟پلیمراز است RNA هولوآنزیم واحد زیر کدام ها بر عهدهدر باکتری رونویسی دقیق محل تشخیص - 52
 آلفا (الف

 بتا (ب
 بتاپریم (ج
 سیگما (د

 وجود آورد؟به های زیر راتواند کدامیک از هورمونمی POMCپروتئین  - 53
 FSH (الف
 MSH (ب
 GHIH (ج
 GHRH (د
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 شود؟متیل ترانسفراز توسط کدام هورمون زیر القا می -Nسنتز فنیل اتانول آمین  - 54
 تیروکسین (الف
 کورتیزول  (ب

 پاراتورمون  (ج
 آلدوسترون (د

طور فیزیولوژیک ترشح کدام هورمون مواجه شده است. به (water depletion)بیماری با از دست دادن آب بدن  - 55

 گیرد؟می انجام
 پاراتورمون  (الف
 کلسیتونین  (ب

 اکسی توسین (ج
 وازوپرسین (د

 های قرمز به مقدار بیشتری وجود دارد؟کدام لیپد در الیه داخلی غشای گلوبول - 56
 فسفاتیدیل سرین  (الف
 فسفاتیدیل کولین  (ب

 کلسترول  (ج
 اسفنگومیلین (د

 شناسیباکتری

بوده و از  (ATP)های زیر فاقد مسیرهای متابولیکی الزم جهت تولید ترکیبات فسفات پر انرژی کدامیک از باکتری - 57

 اند؟ها و اسیدهای آمینه به سلول میزبان وابستهنظر برخی از ویتامین
 ما پالیدومترپون (الف
 پاستورال مولتوسیدا (ب
 کالمیدیا تراکوماتیس (ج
 یرسینیا پستیس (د

دلیل فقدان دیواره سلولی، واجد پلی مورفیسم بوده و در بررسی مستقیم میکروسکوپی های زیر بهکدامیک از باکتری - 58

 آنها فاقد ارزش است؟آمیزی گرم در مورد های بیماران مشکوک ناشی از آن، رنگنمونه
 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (الف
 نایسریا گونوره (ب
 هموفیلوس آنفلوانزه (ج
 مایکوپالسما پنومونیه (د

 شود؟می در اثر توکسین کدام گونه باکتریایی زیر ایجاد  Lockjawعارضه - 59
 باسیلوس آنتراسیس (الف
 کلستریدیوم تتانی (ب
 تریوم دیفتریهکورینه باک (ج
 بوردتال پرتوسیس (د
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 کدامیک از موارد زیر در تشخیص آزمایشگاهی لپتوسپیروزیس صحیح است؟ - 60
 کند.کشت آزمایشگاهی رشد نمی هایارگانیسم بر روی محیط (الف
 شود.می از رنگ آمیزی فونتانا برای مشاهده ارگانیسم استفاده (ب

 ، مایع مغزی نخاعی و ادرار است.تشخیص در مراحل ابتدایی بیماری، خوننمونه مناسب برای  (ج
 شود.می برای تشخیص بیماری استفاده FTA-ABSآزمایش  (د

 کدام مورد زیر است؟ VDRLگزینه مناسب در آزمایش  - 61
 یکسان است. FTA-ABSحساسیت آن با آزمایش  (الف
 شود.می اختصاصی ترپونمایی استفادههای در آن از آنتی ژن (ب

 رود.می به کار ترپونما پالیدوماختصاصی بر علیه  هایبرای ردیابی آنتی بادی (ج
 شود.می های غیر ترپونمایی جهت تشخیص استفادهدر آن از آنتی ژن (د

 غیر تخمیری و اکسیداز مثبت جدا شده از کشت خلط یک بیمار مبتال به سیستیک فایبروزیس، باسیل گرم منفی - 62

های کند. کدامیک از باکتریمی سولفامتوکسازول استفاده -است. برای درمان، پزشک از آنتی بیوتیک تری متوپریم 

 باشد؟می زیر عامل عفونت
 استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (الف
 آسینتوباکتر بومانی (ب

 پسودوموناس آئروژینوزا (ج
 دوکره اییهموفیلوس  (د

گردد. در کشت نمونه خون بر می ساله مبتال به لوسمی حاد، بعد از دریافت دو کیسه خون دچار تب و لرز 50بیمار  - 63

های اکسیداز و حرکت باکتری در گردد. تستمی های آگار خون دار و مک کانکی باسیل گرم منفی جداروی محیط

 های باکتریایی زیر در ایجاد عفونت نقش دارد؟شود. کدامیک از گونهمی درجه مثبت 25درجه منفی و حرکت در  37
 یرسینیا انتروکولیتیکا (الف

 لیستریا مونوسیتوژنز (ب
 پسودوموناس آئروژینوزا (ج
 آسینتوباکتر بومانی (د

 گردد؟می فاکتور طویل کننده پپتیدی() EF-2ریبوزیالسیون -ADPهای زیر موجب توکسین کدامیک از باکتری - 64
 پسودوموناس آئروژینوزا -اشریشیا کلی (الف

 کورینه باکتریوم دیفتریه-پسودوموناس آئروژینوزا (ب
 لیستریا مونوسیتوژنز -باسیلوس سرئوس (ج
 اشریشیا کلی -باسیلوس سرئوس (د

 غیر معمول بوده و نسبت به لیزوزیم حساس است؟ های اسپور دارای پپتیدوگلیکانکدامیک از الیه - 65
 اگزوسپوریوم (الف

 دیواره سلولی (ب
 کورتکس  (ج
 پوشش خارجی (د
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 باکتری لیزوژن چه خصوصیتی دارد؟ - 66
 در سیتوپالسم Rحاوی پالسمید  (الف
 های ویروسی در کروموزومدارای ژن (ب

 هاباکتریهای کروموزومی سایر حاوی ژن (ج
 در کروموزوم Fدارای فاکتور  (د

67 - Dysbiosis عبارت است از ......... 
 هامقاومت باال به آنتی بیوتیک (الف
 تضعیف سیستم ایمنی (ب

 به هم ریختگی فلور نرمال (ج
 التهاب حاد کولون (د

 باشد؟می های زیر صحیحاسید نوکلئیک توسط آنتی بیوتیککدام گزینه در مورد مکانیسم مهار سنتز  - 68
 کنند.می مهار هاپلیمراز را در باکتری RNAها به عنوان آنالوگ اسیدهای نوکلئیک، کینولون (الف
 کند.می مهار هارا در باکتری RNAپلیمراز، سنتز  RNAریفامپین با اتصال به  (ب
 شوند.می DNAموجب خاتمه طویل شدن زنجیره  هاکتریپلیمراز با DNAسولفونامیدها با مهار  (ج

 کند.می مهار هاپلیمراز را در باکتری DNAدو رشته ای،  DNAمترونیدازول با جلوگیری از باز شدن  (د

 ؟نداردکدامیک از ترکیبات زیر خاصیت ضدعفونی کنندگی داشته اما توانایی استریل نمودن وسایل را  - 69
 %30پراکسید هیدروژن  (الف
 گلوتارآلدئید (ب
 ترکیبات آمونیوم چهارتایی (ج

 گاز اکسید اتیلن (د

 صورت نوروتوکسین عمل کند؟تواند بهمی های باکتریایی زیرتوکسین کدامیک از گونه - 70
 شیگال دیسانتریه (الف
 پسودوموناس آئروژینوزا (ب
 ویبریو کلره (ج
 وبتیلیسباسیلوس س (د

 ؟شودنمیکدام تکنیک رنگ آمیزی استفاده  مایکوباکتریوم توبرکلوزیسبرای مشاهده میکروسکوپی  - 71
 Ziehl-Neelsen (الف
 Kinyoun (ب
 Fluorecsence (ج
 Fontana (د

رنگ آمیزی گرم از کدام باکتری زیر خارج ( در Crystal violet-lodine (Lugol)کمپلکس کریستال ویوله+ لوگل ) - 72

 شود؟می
 استافیلوکوکوس اورئوس (الف
 اشریشیا کلی (ب
 استرپتوکوکوس پیوژنز (ج
 باسیلوس سرئوس (د
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 شناسیانگل

 تب، هپاتومگالی و ضخیم شدن مجاری صفراوی از عالیم اختصاصی ابتال به کدام بیماری انگلی است؟ - 73
 Ascariasis (الف
 Fascioliasis (ب
 Trichuriasis (ج
 Schistosomiasis (د

 گردد؟در انسان می« خارش خاک»آلودگی به الرو کدام انگل کرمی باعث ایجاد  - 74
 Necator (الف
 Fasciola (ب
 Trichuris (ج
 Enterobius (د

 گردد؟می خوردن سبزیجات آلوده در انسان ایجادعفونت ناشی از کدام انگل در اثر  - 75
 Schistosoma (الف

 Wuchereria (ب
 Echinococcus (ج
 Dicrocoelium (د

 شود؟می انجام "Internal autoinfection"کرمی در کدام بیماری - 76
 Ascariasis (الف

 Fascioliasis (ب
 Trichinellosis (ج
 Strongyloidiasis (د

 کم خونی میکروسیتیک از عالیم مهم ابتال به کدام کرم انگلی است؟ - 77
 Enterobius (الف

 Hymenolepis (ب
 Ancylostoma (ج
 Ascaris (د

 شود؟می در کدام تک یاخته انجام (Endodyogeny)تکثیر به روش جوانه زدن داخلی  - 78
 Giardia (الف
 Plasmodium (ب

 Leishmania (ج
 Toxoplasma (د

 در ایران کدام است؟ (ZCL)عامل اصلی لیشمانیوز پوستی نوع زئونوتیک  - 79
 L.major (الف
 L.tropica (ب

 L.infantum (ج
 L.donovani (د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400اسفند ماه  جامع علوم پایه پزشکیآزمون 
 

 13صفحه 

 :استثناءبهد، پالسمودیوم فالسیپاروم نسبت به داروهای زیر پاسخ مناسبی دار - 80
 Quinine (الف
 Fansidar (ب
 Chloroquine (ج
 Artesunate (د

 است؟« آنتامبا هیستولیتیکا»تشخیص کدام گونه تک یاخته زیر به روش میکروسکوپی کامال مشابه  - 81
 Entamoeba coli (الف
 Entamoeba dispar (ب
 Entamoeba hartmanni (ج
 Entamoeba gingivalis (د

 اووسیست کدام تک یاخته کاربرد دارد؟ رنگ آمیزی به روش زیل نلسون جهت تشخیص - 82
 Isospora (الف
 Giardia (ب
 Entamoeba (ج
 Cryptosporidium (د

 شناسیحشره

 باشد؟می ها( از پشهGenusناقل اصلی تب دانگ کدام جنس ) - 83
 Anopheles (الف
 Culex (ب
 Aedes (ج
 Culiseta (د

 های نرم ناقل، کدام بیماری را منتقل کنند؟کنه - 84
 تب هموراژیک کریمه کنگو (الف
 ایتب راجعه کنه (ب
 تب هموراژیک امسک (ج
 ایهای کنهانسفالیت (د

 شناسیقارچ

 شود؟یی، کدام اندام بیشتر مبتال میدر انتشار کریپتوکوکوزیس احشا - 85
 پروستات (الف
 غدد فوق کلیه (ب
 کلیه (ج
 غدد لنفاوی (د

 باشد؟می نادرستکدامیک از عبارات زیر  - 86
 باشد.در کریپتوکوکوزیس ریوی، کاویتاسیون، فیبروز، کلسیفیکاسیون و آدنوپاتی ریه نادر می (الف
 کند.نواحی تحتانی ریه را درگیر می کریپتوکوکوزیس بیشتر (ب
 کند.کریپتوکوکوزیس بیشتر نواحی فوقانی ریه را درگیر می (ج
 ای در کریپتوکوکوزیس ریوی چندان شایع نیستند.ضایعات سکه (د
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 باشد؟آسپرژیلوزیس مهاجم در کدام دسته از موارد زیر کمتر شایع می - 87
 AIDSافراد مبتال به  (الف
 در مبتالیان به انفلوانزای شدید (ب

 در بیماران مبتال به گرانولوماتوز مزمن (ج
 COVID-19در مبتالیان به  (د

 است؟ نادرستکدامیک از عبارات زیر در مورد موکور مایکوزیس  - 88
 ترین علت عفونت دستگاه تناسلی ادراری است.شایع (الف
 مستعد ابتال هستند. بیماران دیابتی بیشتر (ب

 باشند.ترین عوامل این عفونت قارچی موکور و رایزوپوس میشایع (ج
 شود.عفونت در اثر استنشاق اسپور ایجاد می (د

 کدامیک از عالیم زیر اختصاصی پنوموسیستوزیس است؟ - 89
 تب و کاهش وزن (الف
 سرفه خشک همراه و یا بدون خلط (ب
 عفخستگی وض (ج

 کاهش وزن ،ضعف وسرگیجه (د

 شناسیویروس

 گزینه صحیح در مورد هپاتیت بی مزمن کدام است؟ - 90
 باشد.  HBs Agفردی که برای مدت حداقل شش ماه دارای آزمایش مثبت (الف

 باشد. HBs Agفردی که برای مدت کمتر از سه ماه دارای آزمایش مثبت  (ب
 باشد. HBs Agفردی که برای مدت حداقل یک ماه دارای آزمایش مثبت  (ج
 باشد. HBs Ag فردی که دارای آنتی بادی در گردش خون برعلیه (د

 شود؟در بیماری هاری مشاهده می  Inclusion Bodiesکدامیک از انواع اجسام انکلوزیون - 91
 اجسام نگری  (الف

 اجسام کوادری (ب
 اجسام چشم جغدی (ج
 اجسام مولوسکوم (د

 باشند؟های زگیل تناسلی نامبرده در زیر جزء انواع پرخطر میکدامیک از انواع ویروس - 92
  11 و 6 (الف
 18 و 16 (ب

 6 و 16 (ج
 11 و 31 (د

 باشند؟میهای زیر کدامیک از خانواده جزء BKو  JCهای ویروس - 93
 پولیوما ویروس ها (الف
 آدنو ویروس ها (ب
 کرونا ویروس ها (ج
 پاروو ویروس ها (د
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 شود؟های ویروسی مشاهده میدر کدامیک از خانواده Genetic Reassortmentباز آرایی یا نوترتیبی ژنومی  - 94
 آدنو ویریده (الف
 ارتو میکسو ویریده (ب
 کرونا ویریده (ج
 هپادنا ویریده (د

 تشریح

 صحیح است؟ breastی کدامیک درباره - 95
 ای قرار گرفته است.در خلف عضالت سینه (الف
 ی سباسه تغییر شکل یافته است.یک غده (ب
 در فاسیای سطحی قرار داد. (ج
 در قدام فاسیای سطحی قرار دارد. (retromammary space)پستانی فضای خلف (د

 ها صحیح است؟ی دندهکدامیک درباره - 96
 هستند. (floating ribs)های شناور دنده 12و  11، 10های دنده (الف

 شوند.مستقیما با جناغ مفصل می 9تا  1های دنده (ب
 با ستون فقرات است. (articulation)اتصال مفصلی  3دارای  5ی دنده (ج
 .شودمفصل می T5ی ی مفصلی فوقانی مهرهزائدهی پنج با دنده (د

 ؟نیست ی اعصاب فرنیک صحیحکدامیک درباره - 97
 دهی حرکتی تمام دیافراگم هستند.اعصاب فرنیک مسئول عصب (الف

 ای ممکن است حرکت دیافراگم را تحت تاثیر قرار دهد.های طناب نخاعی در سطح طناب نخاعی سینهآسیب (ب
 کنند.ها عبور میریه اعصاب فرنیک از جلو ریشه (ج
 گیرد.منشاء می C5و C3 ، C4های قدامی اعصاب نخاعی گردنی عصب فرنیک از شاخه (د

 های کرونری صحیح است؟های قلبی و شریانی وریدکدامیک درباره - 98
بطنی خلفی از  ی بین، شاخه(right dominant coronary artery)در حالتی که شریان کرونری راست غالب هست  (الف

 گیرد.شریان کرونری چپ منشاء می
بطنی خلفی از شریان ی بین ، شاخه(left dominant coronary artery)در حالتی که شریان کرونری چپ غالب هست  (ب

 .گیردکرونری چپ منشاء می
 قرار دارد. ورید قلبی میانی در ناودان بین بطنی خلفی (ج
 شود.ورید بین بطنی قدامی مستقیما به سینوس کرونری تخلیه می (د

 ؟کندنمیکدام عضله، جدار خلفی شکم را تقویت  - 99
 Quadratus lumborum (الف
 Internal oblique (ب
  Psoas major (ج
 Iliacus (د
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 تحتانی است؟کدامیک منشاء شریان رکتال  - 100
  Internal pudendal artery (الف
 Lateral sacral arteries (ب

  Superior mesenteric artery (ج
 External iliac artery (د

 ؟نیست (left to right venous shunts)کدامیک جزء شانت وریدی چپ به راست  - 101
 کلیوی چپ (الف
 آزیگوس (ب
 چپ هایکمری (ج
 یلیاک مشترک چپا (د

 ؟نیست کدامیک راجع به رفلکس کرماستریک صحیح - 102
 شود.ی کرماستریک تحریک میعضله (الف

 شود.این رفلکس توسط عصب ژنیتوفمورال تحریک می (ب
 .کنندها حرکت نمیشود، بیضهوقتی که رفلکس فعال می (ج
 هست. L1این رفلکس برای آزمایش عملکرد طناب نخاعی در سطح  (د

 های کبدی صحیح است؟ی رباطکدامیک درباره - 103
 کند.رباط مثلثی راست، کبد را به معده متصل می (الف
 کند.رباط کرونری، کبد را به دیافراگم متصل می (ب
 کند.میرباط هپاتودئودنال، کبد را به معده متصل  (ج

 .گیرندهای کبدی از صفاق محیطی منشاء میرباط (د

 در کجا قرار گرفته است؟ (Anal pecten)آنال پکتن  - 104
  Superior to anal valve (الف
 Superior to pectinate line (ب
 Inferior to anocutaneous line (ج
 Inferior to pectinate line (د

 ؟نشده استآبراه در مردان واقع کدامیک در بخش پروستاتیک پیش - 105
 Duct of bulbourethral gland (الف
 Urethral crest (ب

 Openings of ejaculatory ducts (ج
 Seminal colliculus (د

 ؟نیستصحیح  (broad ligament)ی اجزاء رباط پهن کدامیک درباره - 106
 مزومتریوم، بزرگترین بخش رباط وسیع است. (الف
 دارد.ی رحمی را آویزان نگه میمزوسالپینکس، لوله (ب
 شود.مزواواریوم، به تخمدان متصل می (ج
 کند.مزومتریوم، جدار خارجی لگن را به کانال واژینال متصل می (د
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ه هنگام کنند. بنی در تنفس شده و او را به بیمارستان منتقل مییک بسکتبالیست دبیرستانی دچار مشکل ناگها - 107

سوراخ کردن نای)تراکئوتومی( دقیقا در پایین ایستموس غده تیروئید، ممکن است با کدامیک از عروق زیر مواجه 

 شوند؟
 Inferior thyroid artery (الف

 Inferior thyroid vein (ب
 Costocervical trunk (ج
 Superior thyroid artery (د

کند. رادیوگرافی آسیب رد میای بعد از سقوط از اسکیت بورد، سرش به آسفالت جاده برخوساله 14پسر بچه  - 108

 دهد. این آسیب، نشان دهنده شکستگی کدام استخوان زیر است؟سالتورسیکا را نشان می
  Sphenoid (الف
  Ethmoid (ب

  Temporal (ج
  Frontal (د

شود. این عصب از کدامیک از چپ می ای در اثر اصابت چاقو به گردنش دچار آسیب عصب فرنیکساله 17پسر  - 109

 کند؟های زیر در گردن عبور میساختمان
 ورید سابکالوین (Anterior)از جلوی  (الف
 شریان سابکالوین (Anterior)از جلوی  (ب

 شبکه بازویی (Deep)از عمق  (ج
 عضله اسکالن میانی (Posterior)از پشت  (د

ای در صحبت کردن دچار مشکالت شدید است. رزیدنت گوش و حلق بینی در طی معاینه متوجه ساله 43مرد  - 110

 ند؟باشدرگیر می شود. در این اعمال، کدام گروه از اعصاب زیرمشکالتی در باال بردن استخوان هایوئید و کف دهان می
 Trigeminal nerve and vagus nerve (الف
 Trigeminal nerve and facial nerve (ب
 Ansa cervicalis and Facial nerve (ج
 Ansa cervicalis and Glossopharyngeal nerve (د

تیروئید آسیب دیده باشد. کدامیک از عصب همراه شریان تیروئیدی فوقانی ممکن است در طی جراحی غده  - 111

 های عملکردی زیر ممکن است ناشی از این آسیب باشد؟اختالل
 های صوتی( طنابRelaxingشدن )شل (الف

 های آریتنوئیدغضروف (Rotating)چرخش  (ب
 های صوتیطناب (Abducting)شدن دور (ج
 های صوتیطناب (Tensing)شدن کشیده (د

 دهنده آسیب کدام گانگلیون زیر است؟کند. این عالئم نشانمیکایت دختر جوانی از خشکی بینی و کام ش - 112
  Ciliary (الف
  Otic (ب
  Pterygopalatine (ج
  Submandibular (د
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شکستگی کانال اپتیک  گیرد که سببساله فوتبال مورد اصابت توپ به سر قرار می 26در حین مسابقه، بازیکن  - 113
 باشند؟شود. کدام ساختارهای زیر در معرض آسیب میمی

 Ophthalmic vein and optic nerve (الف
 Ophthalmic vein and ophthalmic nerve (ب
 Ophthalmic artery and optic nerve (ج
 Ophthalmic nerve and optic nerve (د

کند. معاینه با اتوسکوپ، کاهش انقباض موسیقی محلی با کم شنوایی به کلینیک شما مراجعه می نوازنده یک گروه - 114
شان کند را نهای آن جلوگیری میعضالت تنسور تیمپانی و استاپدیوس را که از آسیب دیدن پرده گوش و استخوانچه

 شوند؟دهد. این عضالت توسط کدام اعصاب زیر کنترل میمی
  Chorda tympani and tympanic (الف
  Trigeminal and facial (ب
  Auditory and vagus (ج
  Facial and auditory (د

 شود؟استخوان اولنار، عملکرد کدام عضله مختل می  Olecranonدر شکستگی زائده - 115
 Brachialis (الف
  Brachioradialis (ب
 Biceps (ج
 Triceps (د

 کدام عصب در ساعد، عملکرد حسی و در بازو، عملکرد حرکتی دارد؟ - 116
 Axillary (الف
 Muscolucutaneous (ب
 Radial (ج
 Ulnar (د

 با تاندون کدام عضله مجاورت دارد؟ Common peronealعصب  - 117
 Biceps femoris (الف
 Gracilis (ب
 Semi tendinosus (ج
 Semi membranosus (د

118 - Peroneal artery شاخه کدام شریان است؟ 
 Popliteal (الف
 Anterior tibial (ب
 Posterior tibial (ج
 Profonda femoris (د

 قابل لمس است؟ Infraclavicular fossaکدام عنصر در  - 119
 Acromion (الف
 Lesser tubercle of humerus (ب
 Coracoid process (ج
 Greater tubercle of humerus (د
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 سازد؟را می  Adductorکدام عضله، ضلع قدامی خارجی مجرای - 120
 Adductor magnus (الف
 Vastus medialis (ب

 Sartorius (ج
 Adductor longus (د

 کنند؟النخاع و هم در نخاع تقاطع میهای زیر، هم در بصل کدامیک از راه - 121
 Lateral spinothalamic (الف
 Anterior spinocerebellar (ب

 Corticospinal (ج
 Posterior spinocerebellar (د

 شود؟رسانی کورتکس ناحیه اندام فوقانی توسط کدام شریان انجام میخون - 122
 Middle cerebral (الف
 Anterior cerebral (ب
 Posterior cerebral (ج

 Anterior communicating (د

 محل اصلی تقاطع راه شنوایی در کدام ناحیه است؟ - 123
 Superior olivary nucleus (الف
 Nucleus of lateral lemniscus (ب
 Inferior colliculus (ج

 Trapezoid body (د

 باشد؟در امتداد سر شاخ قدامی ماده خاکستری نخاع می کدام هسته - 124
 Abducens (الف
 Dorsal vagus (ب
 Superior salivatory (ج
 Solitary (د

125 - Tegmental decussation در کدام بخش قرار دارد؟ 
 Pons (الف
 Midbrain (ب
 Spinal cord (ج
 Medulla oblongata (د

 های پیش گانگلیونی سمپاتیک است؟کدام المینا حاوی نورون - 126
 V (الف
 VI (ب
 VII (ج
 X (د
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 است؟ یدیاس ریز یهارنگاز  کدامیک - 127
 بلو نیدییتولو (الف
 نیائوز (ب

 بلو لنیمت (ج
 نیلیهماتوکس (د

 است؟ نیالیکراتوه یهاگرانول یحاو ،درمیاپ از هیال کدام - 128
 بازال (الف
  خاردار (ب

 شفاف (ج
 گرانولوزا (د

 پوشاند؟یم را حالب یداخل سطح اپی تلیالی، پوشش کدام - 129
 ساده  یسنگفرش (الف
 ساده  یمکعب (ب
  ریمتغ (ج

 کاذب مطبق (د

 شوند؟یم دهینام چه نئال یپ در موجودهای سلول - 130
 تیتوسیپ یهاسلول (الف
 تینئالوسیپ (ب
  کولریپارافول یهاسلول (ج

 کوالریفول یهاسلول (د

 است؟ کدام ضهیب پوشاننده کپسول - 131
 ماینتیا کایتون (الف
  سیادوانت کایتون (ب
 ایمد کایتون (ج
 نهیالبوژ کایتون (د

 ؟است یاستخوان رنتیدر داخل الب کدامیک - 132
 لنف یپر (الف
  خون (ب
  اندولنف (ج
 لنف (د

 ؟ندارد وجود صفرا سهیک در هیال کدام - 133
  سروز (الف
  عضالت (ب
  یمخاط عضله (ج
 سیادوانت (د
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 شود؟یم دهینام چه طحال در یلنفاو بافت - 134
 ترابکوال (الف
  دیسف پالپ (ب

  ری یپ پالک (ج
 یلنفاو عقده (د

 ؟ندارد کوالریرت داربست ،ریز یهاساختمان از کدامیک - 135
 موسیت (الف
  یلنفاو عقده (ب

  طحال (ج
 استخوان مغز (د

 ست؟یچ نهیلیم یهارشته در نیلیم بدون فواصل نام - 136
 یسلول جسم (الف
  المنتینوروف (ب
  مننژ (ج

 هیرانو گره (د

 هستند؟ یارشته نوع چه یشارپ افیال - 137
  کیاالست (الف
 کالژن (ب
  کوالریرت (ج

 ترابکوالر (د

 است؟ همبندی بافت نوع چه تاندون - 138
 سست (الف
 نامنظم  متراکم (ب
 متراکم منظم  (ج
 یموکوس (د

آورد که دارای شکاف لب یک طرفه در سمت چپ است. کام سخت و بینی نوزاد می دنیاپسری را بهساله ای  39خانم  - 139

 کند؟طبیعی هستند. کدام گزینه زیر علت ناهنجاری را بیان می
 نقص در اتصال برجستگی بینی داخلی و برجستگی ماگزیالری سمت چپ (الف
 الری سمت چپنقص در اتصال برجستگی بینی خارجی و برجستگی ماگزی (ب
 ماگزیالری و مندیبوالر هاینقص در تکوین برجستگی (ج

 تحلیل موضعی اولین کمان حلقی (د

 گیرد؟پوشش اپیتلیال مجاری تنفسی و لوله گوارش از کدامیک منشا می - 140
 Ectoderm (الف
 Mesoderm (ب
 Endoderm (ج
 Hypoblast (د
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 از مراحل زیر در تکوین اسپرم، فاقد مرحله مشابه در تکوین تخمک است؟کدامیک  - 141
 Phase of growth (الف
 Spermiogenesis (ب

 Meiosis (ج
 Formation of spermatogonia (د

 شود؟غشای دهانی حلقی از اتصال کدامیک ایجاد می - 142
 مزودرم و اندودرم (الف
 اندودرماکتودرم، مزودرم و  (ب

 اکتودرم و مزودرم (ج
 اکتودرم و اندودرم (د

 کدام گزینه در مورد ظرفیت گیری اسپرم صحیح است؟ - 143
 شود.توسط زونا پلوسیدا انجام می (الف
 کند.از پلی اسپرمی جلوگیری می (ب
 افتد.ها اتفاق میدر بدن خانم (ج

 شود.باعث از بین رفتن سر اسپرم می (د

 یابد؟در طول هفته دوم زندگی داخل رحمی، تروفوبالست به کدامیک تمایز می - 144
 Syncytiotrophoblast (الف
 Intraembryonic mesoderm (ب
 Secondary yolk sac (ج

 Epiblast (د

 شوند؟میپرزهای کوریونی در چه زمانی تحت عنوان پرزهای ثالثیه شناخته  - 145
 ایدر هنگام اتصال به دسیدوای قاعده (الف
 رگ خونی وجود داشته باشدمویهنگامی که در محور آنها،  (ب
 زمانی که توسط سین سیتیوتروفوبالست پوشیده شوند (ج
 وقتی که دارای انشعاب باشند (د

 منشا استخوان اسفنوئید کدام است؟ - 146
 Cartilaginous neurocranium (الف
 Membranous neurocranium (ب
 Cartilaginous viscerocranium (ج
 Membranous viscerocranium (د

 کدام قوس آئورتی است؟ ligamentum arteriosumمنشا رویانی  - 147
 دوم (الف
 سوم  (ب
 چهارم (ج
 ششم (د
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 ساختار زیر نقش دارد؟کیسه راتکه در تشکیل کدام  - 148
 غده تیروئید (الف
 کام (ب

 غده هیپوفیز (ج
 تیغه بینی (د

 اصول خدمات سالمت

 صحیح است؟ «بیماری بومی»های زیر در مورد تعریف کدامیک از گزینه - 149
رسد و شیوعش در کودکان کمتر می بیماری که شیوع باالی آن در ابتدای زندگی شروع شده و در بالغین به حالت تعادل (الف

 از بالغین است.
 های عفونی واگیردار در یک منطقه که بیشتر کودکان را مبتال کند و قابل اندازه گیری باشد.شیوع باال و دایمی بیماری (ب
 ماید.نمی بیماری که بطور دایم با میزان شیوع و یا بروز باال وجود داشته و تمام سنین را به نحو مساوی مبتال (ج
سال متوالی( یک بیماری یا عامل عفونی که در یک محدوده جغرافیایی یا جمعیت معین  3حضور دایمی )حداقل برای  (د

 باشد.

بر اساس فرمول تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای محاسبه میزان میرایی حول تولد به کدامیک از  - 150

 سر نیازمندیم؟های زیر در مخرج کگزینه
 هفته حاملگی یا بیشتر 28جنینی  هایتعداد مرگ (الف
 تعداد تولدهای زنده در یک سال (ب
 های هفته اول تولدتعداد مرگ (ج

 های جنینیهای هفته اول تولد به اضافه تعداد مرگتعداد مرگ (د

 :بجز دارند، های زیر بطور مستقیم در توسعه سالمت نقشهمه سازمان - 151
 برنامه محیط زیست ملل متحد (الف
 صندوق کودکان ملل متحد (ب
 سازمان جهانی بهداشت (ج

 صندوق جمعیت ملل متحد (د

جز کدامیک از اصول « تفکیک زباله در منزل»بر اساس الگوی برنامه ریزی بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار،  - 152

 گیرد؟می بازاریابی قرار
 هزینه (الف
 مکان (ب
 محصول (ج

 ترویج (د

 وسیله حشرات ناقل مرتبط با آب است؟منتقله به های شاخصبیماریهای زیر از کدامیک از بیماری - 153
 شیستوزومیازیس (الف
 تراخم (ب
  حصبه (ج
 ماالریا (د
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الگوهای تغییر رفتار، احتمال مصرف سیگار توسط نوجوان بدون نیاز به تجربه مستقیم ها و بر اساس کدامیک از نظریه - 154

 شود؟می و از راه مشاهده مصرف مواد مخدر توسط دوستان، بیشتر
 اشاعه نوآوری (الف

 یادگیری اجتماعی (ب
 باورهای بهداشتی (ج
 ریزی شدهرفتار برنامه (د

کند و در می تواند نشانه ابتال به سرطان سینه باشد مراجعهمی تی و شکایت از عالیمی کهفردی با اظهار ناراح - 155

 گونه عارضه ای ندارد. در این حالت کدام واژه مناسب است؟شود که هیچمی های بیشتر مشخصبررسی
 Disease (الف

 Illness (ب
 Ill health (ج
 Discomfort (د

 موارد زیر در خصوص تعریف آماری نرمال )سالمت( صحیح است؟کدامیک از  - 156
 کنند.می در اکثریت جوامع با ویژگیهای متفاوت تمام صفات انسان از توزیع نرمال تبعیت (الف
 استفاده از الگوی یکسان برای توزیع خصوصیات انسانی در اکثریت جوامع برای قضاوت صحیح امکان پذیر است. (ب

 مورد وضعیت توزیع صفاتی مانند وزن، در یک جامعه نیازی به تعیین خصوصیات همان جامعه نیست. برای قضاوت در (ج
 .شودمی یتلق یعیگاه طبی، بعد روانیک جامعه در صفت ناهنجار در  کیبودن  عیشا (د

 صحیح است؟ "های اولیه بهداشتیمراقبت"های زیر در مورد فلسفه اصلی کدامیک از گزینه - 157
 توزیع عادالنه منابع بهداشتی در جوامع (الف
 ها از طریق ارائه مداخالت پیشگیریکاهش شیوع بیماری (ب

 استفاده از امکانات و منابع محلی در ارائه خدمات (ج
 مختلف جامعه که بر سالمت افراد تاثیر دارند. هایهماهنگ نمودن بخش (د

 صحیح است؟ "های اولیه بهداشتیمراقبت"های زیر در مورد ینهکدامیک از گز - 158
 گردد.می عمومی ارائه های، خدمات پایه درمانی در بیمارستانPHCبر اساس سطح بندی خدمات در  (الف
 اختصاص دارد. PHCمشکالت مرتبط با سالمت اکثریت مردم به سطح سوم هرم  (ب

 کمتر است. PHCر سطح قاعده هرم مربوط به سالمت د هایپیچیدگی مراقبت (ج
 ، جامعیت خدمات به معنی ارائه مجموعه خدمات ارتقایی، پیشگیری است.PHCدر  (د

 اصول اپیدمیولوژی

ها در یک جمعیت افزایش یابد، با ثابت ماندن سایر ( تعداد کل مرگ19-دلیل یک بیماری نوظهور )مانند کوویداگر به - 159

 کند و تغییر آن در چه جهتی است؟های دیگر )مانند سکته قلبی( تغییر میکدام شاخص میرایی بیماریشرایط، 
 میرایی تناسبی، افزایش (الف
 میرایی تناسبی، کاهش (ب
 میزان کشندگی، افزایش (ج
 میزان کشندگی، کاهش (د
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 70مورد قطعی مبتال به سویه دلتا  100ابداع شده است. از  19-یک روش آزمایشگاهی سریع برای تشخیص بیماری کووید - 160
 نفر با این آزمایش مثبت شناخته شدند. کدام تفسیر صحیح است؟ 40مورد قطعی مبتال به سویه اُمیکرون  100نفر و از 

 است. %40و برای سویه اُمیکرون  %70ویژگی این آزمایش سریع برای سویه دلتا  (الف
 است. %40. برای سویه اُمیکرون  %70ت آزمایش برای سویه دلتا ارزش اخباری مثب (ب
 است. %60و برای سویه اُمیکرون  %30درصد منفی کاذب آزمایش برای سویه دلتا  (ج
 است. %60و برای سویه اُمیکرون  %30ارزش اخباری منفی آزمایش برای سویه دلتا  (د

 کدام گزینه صحیح است؟شاهدی -در طراحی مطالعه مورد - 161
 سازی کنیم.بهتر است موردها و شاهدها را از نظر همه متغیرها )غیر از مواجهه موردنظر(، همسان (الف
 در انتخاب شاهدهای بیمارستانی، بهتر است شاهدها نیز از بین بیماران تحت درمانِ پزشکاِن موردها انتخاب شوند. (ب
 شود.سازی از نظر ژنتیک میوردها، باعث همسانهای مانتخاب شاهد از بین همسایه (ج
 در مطالعات سبب شناسی، انتخاب موارد بروز )جدید( به موارد شیوع )موجود( برتری دارد. (د

سال ساکن ایران به طور تصادفی انتخاب شدند و  64تا  15نفر از جمعیت افراد  7886، 1390در یک مطالعه در سال  - 162
ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فراوانی نسبی  12ر وجود اختالل افسردگی اساسی در از نظ

دست آمده کدام شاخص درصد است. نوع مطالعه کدام است و درصد به 13این اختالل، در جمعیت مورد مطالعه 
 دهد؟اپیدمیولوژیک را نشان می

 ایمقطعی، شیوع دوره (الف
 ای، شیوع نقطهمقطعی (ب
 ایگروهی، شیوع دورههم (ج
 ایگروهی، شیوع نقطههم (د

ایم و اطرافیان او را به مدت دو مبتال شده را شناسایی کرده 19-در یک شهرستان، اولین فردی که به بیماری کووید - 163
 به بیماری در بین اعضای خانواده )و اطرافیان هفته از نظر میزان حمله اولیه، مورد پیگیری قرار دادیم. درصد ابتال

 دهد؟نزدیک در تماس مستقیم( کدام شاخص را نشان می
 میزان حمله اولیه (الف
 میزان حمله ثانویه (ب
 میزان عفونت زایی (ج
 چگالی بروز (د

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر، جزء معیارهای قضاوت در مورد علیّتی بودن یک ارتباط  - 164
 هاتکرارپذیری یافته (الف
 نبودن مخدوش کنندگی (ب
 پاسخ -رابطه مقدار (ج
 ارتباط )تقدم( زمانی (د

ایم. آزمایش اول ای( استفاده کردهرحلهدر یک جمعیت در معرض خطر، از آزمایش متوالی )دو م HIVبرای تشخیص عفونت  - 165
بر درصد دارد. آزمایش دوم که گران و زمان 40درصد و ویژگی  96تر و انجام آن سریع و در محل است، حساسیت که ارزان

 درصد دارد. حساسیت و ویژگی خالص دو آزمایش متوالی به ترتیب چند درصد است؟ 100است، حساسیت و ویژگی 
 40، 100 (الف
 70، 100 (ب
 70، 96 (ج
 100، 96 (د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400اسفند ماه  جامع علوم پایه پزشکیآزمون 
 

 26صفحه 

دهد. وی را دریافت کرده باشد، سطح آنتی بادی باال علیه ویروس را نشان می 19-فردی بدون اینکه واکسن کووید - 166

ورد م گونه سابقه ابتال به بیماری کرونا یا بروز عالئم آن را نیز در طی دوره پاندمی نداشته است. کدام گزینه درهیچ

 وضعیت بیماری او صحیح است؟
 بیماری بالینی (الف

 بیماری پیش بالینی (ب
 بیماری تحت بالینی (ج
 بیماری دیرپای )مزمن( (د

ای که اکثریت آن نسبت به بیماری گیری پیش رونده، احتمال ابتال یک فرد حساس در جامعهدر شرایط یک همه - 167

ای است که اکثریت افراد آن حساس هستند. کدام گزینه کمتر از احتمال ابتال وی در جامعهموردنظر ایمنی دارند، 

 بیانگر این پدیده است؟
 ایمنی گروهی (الف
 ایمنی طبیعی (ب
 گروهاثر هم (ج
 اثر دارونما (د

 رود؟به کار میکدام گزینه برای نمایش پراکندگی توزیع جغرافیایی موارد بروز یک بیماری  - 168
 (Spot mapای )نقشه نقطه (الف
 (Scatter plotنمودار پراکنش ) (ب
 (Path diagramنمودار مسیری ) (ج
 (Bar diagramنمودار ستونی ) (د

 ؟نیستشاهدی  -نگر نسبت به مورد کدامیک از موارد زیر از مزایای مطالعه هم گروهی آینده - 169
 تر است.گروهی تعیین رابطه زمانی مواجهه و پیامد آسانهمدر مطالعه  (الف

 گروهی کمتر است.تورش یادآوری در مطالعه هم (ب
 گروهی کمتر است.تعداد نمونه مورد نیاز مطالعه هم (ج
 گروهی، امکان محاسبه خطر مطلق وجود دارد.در مطالعه هم (د

نفر سابقه دریافت واکسن کرونا داشتند. از  100فوت کرده بودند،  19-به بیماری کووید نفری که به علت ابتال 1000از  - 170

نفر سابقه دریافت  1600نفر شاهد که از موارد فوت به سایر علل از همان جمعیت مرجع انتخاب شده بودند،  2000

شاهدی  -ونا در این مطالعه مورد واکسن داشتند. نسبت شانس رابطه دریافت واکسن کرونا با مرگ ناشی از ابتال به کر

 چقدر است؟

1 (الف
4

 

1 (ب
8

 

1 (ج

16
 

1 (د

36
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 زبان انگلیسی
Reading Comprehension:   

Direction: Read the passages carefully, and answer the following five questions by choosing a, b, c, or d 
which completes each item. Base your answers on the information given in the passage only. 

Passage 1: 

Schizophrenia is often confused with multiple personality disorder yet it is quite distinct from it. Schizophrenia 

is of one of the more common disorders, considerably more common than multiple personality disorder. The 

term “schizophrenia” is composed of roots which mean “a splitting of the mind,” but it does not refer to a 

division into separate and distinct personalities, as occurs in the multiple personality disorders. Instead, 

schizophrenic behavior is generally characterized by illogical thought patterns and withdrawal from reality. 

Schizophrenics often live in a fantasy world where they hear voices that other people cannot hear, often voices 

of famous people. Schizophrenics tend to withdraw from families and friends and communicate mainly with 

the “voices’’ that they hear in their minds. 

It is common for the symptoms of schizophrenia to develop during the late teen years or early twenties, but 

the causes of schizophrenia are not well understood. It is believed that heredity may play a part in the onset of 

schizophrenia. In addition, abnormal brain chemistry also seems to have a role; certain brain chemicals, called 

neurotransmitters, have been found to be at abnormal levels in some schizophrenics. 

171 - Which of the following is true about the schizophrenia and multiple personality disorder? 

a) They are highly similar 

b) One is psychological disorder, while the other is not 

c) Many people mistake one for the other 

d) Multiple personality disorder occurs more than schizophrenia 

172 - Which is NOT true about schizophrenia, according the passage? 

a) It is characterized by separate and distinct personalities. 

b) It often causes withdrawal from reality. 

c) Its symptoms include illogical patterns. 

d) Its victims tend to hear voices in their minds. 

173 - According to the passage, schizophrenics ---------------------- their families. 

a) are quite friendly with 

b) tend to keep a distance from 

c) have a unique ability to understand 

d) communicate openly with 

174 - The author maintains that --------------------------------. 

a) schizophrenia is not a disorder 

b) the schizophrenic victims are limited to those with genetic transmission 

c) abnormal brain chemistry is one of the possible causes of schizophrenia 

d) symptoms of schizophrenia do not develop before twenties 

175 - It can be inferred from the passage that families of schizophrenics …………..………….. . 

a) are likely to share the burden of the ailment 

b) can help the victims to recover by sending them to institutes 

c) are forced to keep away from the treatment of the victims 

d) tend to be hardly affected by the disorder 
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Passage 2:  

In addition to eye movements, considerable research has been done on pupil dilation. In the fifteenth and sixteenth 

centuries in Italy, women used to put drops of belladonna (which literally means “beautiful woman”) into their eyes to 

enlarge the pupils so that they would look more attractive. Contemporary research seems to support the intuitive logic 

of these women; dilated pupils are in fact judged to be more attractive than constricted pupils. 

In one study, photographs of women were retouched. On one set the pupils were enlarged, and in another they were 

made smaller. Men were then shown the photographs and asked to judge the women’s personalities. The photos of 

women with small pupils drew responses such as cold, hard, and selfish; those with dilated pupils drew responses such 

as feminine and soft. The male observers, however, could not verbalize the reasons for the different perceptions. Pupil 

dilation and reactions to change in the pupil size of others both seem to function below our level of awareness.  

Pupil size is also indicative of one’s interest and level of emotional arousal. One’s pupils enlarge when one is 

interested in something or when one is emotionally aroused. Perhaps we judge dilated pupils as more attractive because 

we judge the individual’s dilated pupils indicative of an interest in us. 

 

176 - Today’s studies find a ------------------------ between enlarged pupils and attractiveness. 

a) ambiguous relationship 

b) positive correlation 

c) harmful link 

d) potential risk 

177 - Interest in manipulating pupils for beauty reasons ------------ . 

a) has been a recent happening 

b) is no longer common 

c) is socially disapproved 

d) has a long history 

178 - The underlined word “set” refers to --------- 

a) a group of women 

b) a group of men 

c) a group of photographs  

d) a group of researchers 

179 - What does “the photographs of women were retouched” mean? 

a) People under study touched these photographs again. 

b) Another study was carried out on these photographs. 

c) Other photographs were taken of women in one study. 

d) In one study these photographs were changed slightly. 

180 - According to the passage why couldn’t the observers give reasons for their different perception of 

the personality of women in the photos? 

a) Judgments on personalities are too difficult to offer on the basis of photos. 

b) The observers did not consciously know why they felt so. 

c) Perception tends to happen below the level of our awareness. 

d) Reacting to personalities can rarely be verbalized. 
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B. Vocabulary & Medical Terminology 
Direction: Complete the following sentences by choosing the best option. 

181 - Medical advances have not been achieved easily. Rather, there have been --------long-lasting efforts 

by many scientists all over the world. 

a) immense 

b) trivial 

c) succinct 

d) concise 

182 - Global warming seems to be the cause of ---------- downpour of rain in certain countries, causing 

death tolls and huge damage to medical infrastructures. 

a) formidable 

b) invaluable 

c) affordable 

d) intangible   

183 - In newly constructed hospitals, the wards for --------- patients should be separate from those for 

the patients confined to wheelchairs. 

a) contemptible 

b) affluent 

c) ambulatory 

d) contemporary 

184 - Unlike people with negative attitudes, those with positive self-concept tend to find ---------- in their 

level of success. 

a) confrontation 

b) contamination 

c) condemnation 

d) contentment    

185 - Under the Covid-19 condition, many children suffer from lack of sufficient ------------- facilities to 

play and have fun.   

a) celestial 

b) recreational 

c) susceptible 

d) detrimental 
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186 - Following the operation, the patient’s overall health status has--------------significantly; 

unfortunately, he is in a critical condition now. 

a) recuperated 

b) deteriorated 

c) augmented 

d) prospered 

 

C. Medical Terminology  

 

187 - The patient presented with --------------- and with the chief complaint that objects appear yellow. 

a) xanthopsia 

b) cyanopsia 

c) erythroplasia 

d) melanoma 

188 - The inflammation involving the oral mucous membrane and the tongue is ------------ . 

a) stomatoglossitis 

b) stomatomenia 

c) stomocephalus 

d) stomatocace 

189 - Disruption of the normal flora is defined as -------------- . 

a) dyskeratosis  

b) dysbiosis 

c) dyshydrosis 

d) dynapen 

190 - The pain in the nose is termed ------------. 

a) rhinodynia 

b) rhinocoele 

c) rhinolalia 

d) rhinobyon 

 انقالب اسالمی ایران

 دانست؟محمدرضا مهمترین قدرت خود را کدام گزینه می - 191
 ساواک (الف
 دربار (ب
 ارتش (ج

 حمایت آمریکا (د
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 کدام گزینه بود؟ "شاهنشاهیایدئولوژی "آخرین اقدام رسمی  - 192
 های دو هزار و پانصد سالهجشن (الف
 تاسیس سازمان امنیتی ساواک (ب

 تأکید بر فرهنگ باستان (ج
 تغییر تقویم رسمی کشور (د

کوشش کدام شخصیت در نقد ایدئولوژیهای مارکسیستی و لیبرالیستی تأثیر زیادی در گسترش فرهنگ مذهبی بر  - 193

 ای گذاشت؟ج
 آیت اهلل بهشتی (الف
 آیت اهلل مطهری (ب

 آیت اهلل مفتح (ج
 ایآیت اهلل خامنه (د

 روند فردمحوری در دولت محمدرضا شاه، به طور مشخص از چه زمانی آغاز شد؟ - 194
 از ابتدای سلطنت (الف
  بعد از انقالب سفید (ب

 مرداد 28بعد از کودتای  (ج
 تأسیس ساواکبعد از  (د

های اولیه محبوبیت خوبی بین مردم داشت، اما با آشکار کدام سازمان به دلیل پیشینه مذهبی بنیانگذارانش در سال - 195

 شدن هویت التقاطی آنها محبوبیت خود را از دست داد؟
 سازمان چریکهای فدایی خلق (الف
 سازمان مجاهدین خلق (ب

 انقالبسازمان مجاهدین  (ج
 نهضت آزادی (د

 به کدام بُعد انسان اشاره دارد؟« ثمّ سوّاه و نفخ فیه من روحه» آیه  - 196
 بعد روحی (الف
 بعد نفسانی (ب

 دو بعد مادی و غیر مادی (ج
 دو بعد خیر و شر (د

 موضع علوم تجربی در قبال مسائل ماورای مادی چگونه است؟ - 197
  سکوت و عدم اظهار نظر (لفا

 قبول و تأیید (ب
 نفی و انکار (ج

 گاهی تأیید و گاهی انکار (د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400اسفند ماه  جامع علوم پایه پزشکیآزمون 
 

 32صفحه 

یین کدام دین و آ« انسان باید نخست ایمان بیاورد تا حقیقت را بفهمد، نه آنکه نخست بفهمد و سپس ایمان بیاورد.» - 198

 چنین دیدگاهی دارد؟
 بودیسم (الف

 یهودیت (ب
 مسیحیت (ج
 هندوییسم (د

 در رابطه با اراده الهی کدام گزینه صحیح است؟ - 199
 امکان تخلف از اراده تکوینی الهی هست. (الف
 امکان تخلف از اراده تشریعی الهی هست. (ب

 امکان تخلف از هر دو نوع اراده تشریعی و تکوینی الهی هست. (ج
 ع اراده تشریعی و تکوینی الهی نیست.امکان تخلف از هیچیک از دو نو (د

 صفوف نماز جماعت نشانه کدام ارزش اسالمی است؟ - 200
 اخالص در درگاه خدا (الف
 آشکار ساختن یاد خدا (ب

 رفع تبعیض میان مسلمانان (ج
 پرهیزکاری و اطاعت پذیری (د

 موفق باشید 
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 بسمه تعالی
 
 

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت 

ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال آزمونسؤاالت و بهبود روند اجرایی 

 گردد تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.می
 

 رساند:ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطالع می

سایت اینترنتی مرکز سنجش از طریق  14/12/1400صبح روز شنبه مورخ کلید اولیه و دفترچه سؤاالت،  ـ 1

 در دسترس قرار خواهد گرفت. www.sanjeshp.irآموزش پزشکی به نشانی 

صبح  10ساعت از ، سایت مرکز سنجش آموزش پزشکیمهلت ارسال اعتراض به کلید سواالت، فقط از طریق  ـ 2

 باشد. می 16/12/1400صبح روز دوشنبه مورخ  8ساعت تا  14/12/1400روز شنبه مورخ 

د مورارسال گردد،  زمان تعیین شدههای ارتباطی بجز سایت مرکز سنجش و یا بعد از اعتراضاتی که از سایر راه ـ 3

 .رسیدگی قرار نخواهد گرفت
 

 تذکرات مهم:

نوان عشده به هیچ شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ اعالمفقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین *

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر اعتراض ارسالی برای یک سوال، مالک بررسی نمی تعداد *

 رسیدگی خواهد شد.
 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

 کد ملی:  نام خانوادگی:  نام: 
 

 نوع دفترچه: شماره سؤال: نام درس: نام رشته:
 

سال  نام منبع معتبر

 انتشار

 سطر پاراگراف صفحه

     
 

 سؤال مورد اعتراض:

 های صحیح(بیش از یک جواب صحیح دارد. )با ذکر جواب 

 .جواب صحیح ندارد 

 .متن سؤال صحیح نیست 

 

 

 توضيح:

www.konkur.in

forum.konkur.in
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