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آزمون بافت شناسی مقدمات علوم پایه 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------٘ - 1غتٗ عٍٛي چٗ خبصيتي داؽتٗ  ٚثب وذاَ يه اص سٔگ ٘بي ثبفت ؽٕبختي  ،سٔگ آِيضي ِي ؽٛد؟
ة)اعيذٚفيً  -ائٛصيٓ
اٌف) ثبصٚفيً – ّ٘بتٛوغيٍيٓ
د)ِتبوشِٚبتيه – تٌٛٛئيذْ ثٍٛ
ج)آسژيشٚفيً – ٔمشٖ
 – 2ثشاي ؽٕبخت ٔٛع پشٚتئيٓ ٘ب  ٚتؾخيص جبيگبٖ آٔٙب دس ثبفت اص وذاَ سٚػ ثبفت ؽٕبعي صيش ِي تٛاْ اعتفبدٖ
ّٔٛد؟
ة)ِيىشٚعىٛپ اٌىتشٔٚي اعىٕيٕگ
اٌف)ِيىشٚعىٛپ ٔٛسي  ٚسٔگ آِيصي PAS
د)سٚػ تخشيت عٌٍٙٛب  ٚاٌىتشٚفٛسصآْ
ج)سٚػ ايّٕٛعيتٛؽيّي  ٚآٔتي ثبدي فٍٛسعٕت
 – 3اجغبَ ٔيغً ِٛجٛد دس عيتٛپالعُ عٍٛي ٘بي ػصجي دس اثش تجّغ وذاَ اسگبًٔ ايجبد ِي ؽٔٛذ؟
د)سيثٛصَٚ
ج)ؽجىٗ أذٚپالعّيه صبف
ة)ٌيضٚصَٚ
اٌف)ِيتٛوٕذسي
ِ – 4يضاْ عيبٌيت غؾبء عٍٛي تٛعظ وذاَ يه اص ػٕبصش ِٛجٛد دس آْ وٕتشي ِي ؽٛد؟
د)فغفٌٛيپيذ
ج)گٍيىٌٛيپيذ
ة)وٍغتشٚي
اٌف)پشٚتئيٓ
 – 5وذاَ يه اص اسگبًٔ ٘بي عٌٍٛي داساي آٔضيُ وبتبالص ثٛدٖ ِ ٚي تٛأذ اثش عّي پشاوغيذ ٘يذسٚژْ سا خٕثي ّٔبيذ؟
د)Lysosome
ج)Proteasome
ة)Endosome
اٌف)proxysome
 – 6سؽتٗ ٘بي ِٛ F-actinجٛد دس عٍٛي دس تؾىيً وذاَ يه اص عبختبس٘بي صيش ؽشوت ّٔي وٕٕذ؟
د)تبژن
ج)ِژٖ ثي دشوت
ة)عيتٛاعىٍت
اٌف)ِيىشٚٚيٌی
 – 7وذاَ يه اص سٔگذأٗ ٘بي ِٛجٛد دس عٍٛي اص ٌيضٚص٘ َٚبي ثبٔٛيٗ ِؾتك ِي ؽٔٛذ؟
د)وشيغتبٌيٓ
ج)ِالٔيٓ
ة)ٌيپٛفٛؽيٓ
اٌف)ناسٚتٓ
 – 8دبؽيٗ ِغٛاوي (ِخغظ) عغخ ساعي عٌٍٙٛبي اپيتٍيِٛي تٛعظ وذاَ يه اص عبختبس٘بي عٌٍٛي ايجبد ِي ؽٛد؟
د)تبژن ٘بي ِٕظُ
ج)ِژٖ ٘بي ِٕظُ
ة)اعتشٚئٛعيٍيب٘بي ِٕظُ
اٌف)ِيىشٚٚيٍي ٘بي ِٕظُ
 -9عٍٛي ٘بي وذاَ يه اص ثبفت ٘بي صيش تٛعظ اتصبي عٛساخذاس ثٗ يىذيگش ِتصً ّٔي ؽٔٛذ؟
د)اعتخٛاْ
ج)غضشٚف
ة)ػضٍٗ صبف
اٌف)ػضٍٗ لٍجي
 – 10اتصبي ٔيّٗ دعّٛصِ…………………… َٚتصً ِي وٕذ؟
ة)عٍٛي ٘بي غذدي سا ثٗ يىذيگش
اٌف)عٍٛي ٘بي ػضٍٗ اعىٍتي سا ثٗ يىذيگش
د)عٍٛي ٘بي اپيتٍيبٌي سا ثٗ غؾبء پبيٗ
ج)عٍٛي ٘بي ثبفت ّ٘جٕذ سا ثٗ ِبتشيىظ
 – 11عٍٛي ٘بي جبِي )ِٛ (Gobletجٛد دس اپي تٍي َٛسٚدٖ اص چٗ ٔٛع غذدي ٘غتٕذ؟
ج)ته عٌٍٛي دس ْٚسيض
ة)پشعٌٍٛي ثش ْٚسيض
اٌف)ته عٌٍٛي ثش ْٚسيض
 – 12گشأٛي ٘بي صيّٛژْ دس وذاَ ٔٛع عٍٛي ِؾب٘ذٖ ِي ؽٛد؟
ج)ِٛوٛعي
ة)عشٚصي
اٌف)اعتشٚئيذي

د)پشعٌٍٛي دس ْٚسيض
د)APUD

 – 13دس وذاَ ٔٛع تشؽخ ثٗ ّ٘شاٖ ِٛاد تشؽذي ٔبديٗ ساعي عٍٛي ٔيض جذا ؽذٖ  ٚدفغ ِي گشدد؟
د)Paracrine
ج)Apocrine
ة)Holocrine
اٌف)Merocrine

 – 14ثبفت ّ٘جٕذ وذاَ يه اص اػّبي صيش سا دس ثذْ أجبَ ّٔي د٘ذ؟
ة)رخيشٖ آة  ٚاٌىتشٌٚيت
اٌف)ٚاوٕؼ ٘بي دفبػي

د)جزة ِٛاد

ج)تشِيُ صخُ ٘ب

 – 15وذاَ يه اص عٍٛي ٘بي صيش جض ٚعٍٛي ٘بي دائّي ثبفت ّ٘جٕذ اعت؟
ج)Neutrophil
ة)Lymphocyte
اٌف)Plasmacell

د)Acidophil

 – 16يه عٍٛي  Mast cellتذشيه ؽذٖ وذاَ يه اص تشويجبت صيش سا ّٔي تٛأذ تشؽخ ّٔبيذ؟
ج)ٌىٛتشيٓ
ة)٘پبسيٓ
ايف)٘يغتبِيٓ

د)آٔتي ثبدي

 – 17ثيّبسي دچبس اختالي دس عٕتض والژْ ِي ثبؽذ ثٗ ٔظش ؽّب ايٓ ؽخص دچبس وذاَ ػبسضٗ صيش ّٔي ؽٛد؟
د)عغتي اعتخٛاْ ٘ب
ج)پبسگي ػشٚق
ة)فيجشٚص وٍيٗ
اٌف)دسسفتگي ِفبصً
 – 18خبصيت استجبػي سؽتٗ ٘بي االعتيه ِشثٛط ثٗ وذاَ جضء آْ اعت؟
ج)فيجشيٍيٓ
ة)االعتيٓ
اٌف)ِيىشٚفيجشيً ٘ب

د)اوغي تبالْ

 – 19وذاَ يه اص ػٛاًِ صيش دس ايجبد تؼبدي ِبيغ ثبفتي ثبفت ّ٘جٕذ ٔمؾي ٔذاسد؟
ة)فؾبس اعّضي ثبالي أتٙبي ٚسيذي ِٛيشگ
اٌف)فؾبس ٘يذسٚعتبتيه ثبالي أتٙبي ؽشيبٔي ِٛيشگ
د)ِٕبفز ِٛجٛد دس جذاس ِٛيشگٙبي خٔٛي
ج)ِٛيشگٙبي ٌٕفبٚي َ ٚجٛد دس ثبفت ّ٘جٕذ
ٌيگِبْ صسد ثيٓ ِٙشٖ ٘بي گشدٔي اص چٗ ٔٛع ثبفت ّ٘جٕذي تؾىيً ؽذٖ اعت؟
 – 20ا
ج)ِتشاوُ ٔبِٕظُ
ة)ستيىٛالس
اٌف)ِتشاوُ ِٕظُ

د)عغت

 – 21ثبفت چشثي عفيذ دس وذاَ ٔبديٗ ثذْ ٚجٛد داسد؟
ج)اعىشٚتَٛ
ة)وف پب
اٌف)پٍه ٘ب

د)آٌت تٕبعٍي

 - 22وذاَ ػبًِ صيش دس ايجبد سٔگ ثبفت چشثي ته دجشٖ اي ِٛثش اعت؟
ة)تيغٗ ٘بي ثبفت ّ٘جٕذ ِتشاوُ
اٌف)ِٛيشگٙبي خٔٛي فشاٚاْ
د)وبسٚتٕٛئيذ٘بي ِذٍٛي دسچشثي
ج)عيتٛوش٘ َٚبي فشاٚاْ ِيتٛوٕذسيٙب
 – 23وذاَ ٘ٛسِ ْٛصيش تٛعظ ثبفت چشثي تشؽخ ػدٖ  ٚثب تبثيش ثش ٘يپٛتبالِٛط ِيضاْ دس یافت غزا سا وب٘ؼ ِي
د٘ذ؟
د)اپي ٔفشيٓ
ج)أغٌٛيٓ
ة)ٌپتيٓ
اٌف)وٛستيىٛتشٚپيٓ
 – 24خبصيت ضشثٗ گيشي غضشٚف ٘ب ،ثٛيژٖ غضشٚف ٘بي ِفصٍي ِشثٛط ثٗ وذاَ تشويت ِٛجٛد دس آْ ثبفت
ِي ثبؽذ؟
ة)گٌيىٛپشٚتئيٓ ٘بي اختصبصي
اٌف)گٍيىٛص آِيٕٛگٍيىبْ ٘بي ٘يذساتٗ
د)سؽتٗ ٘بي االعتيه فشاٚاْ
ج)سؽتٗ ٘بي والژْ ٔٛع II
 – 25ثبفت ٘بي غضشٚفي ِٛجٛد دس ثذْ دس وذاَ يه اص اػّبي صيش ؽشوت ّٔي وٕٕذ؟
ة)ٌغضٔذٖ عبصي عغٛح اعتخٛأي
اٌف)دّبيت اص ثبفت ٘بي ٔشَ ثذْ
د)ايجبد ثغيبسي اص اعتخٛاْ ٘بي جٕيٕي
ج)سؽذ لغشي اعتخٛاْ ٘بي ثٍٕذ
 – 26وذاَ ٘ٛسِ ْٛصيش ِٛجت سؽذ ثبفت غضشٚفي ِي ؽٛد؟
ج)Hydrocortisol
ة)Cortisol
اٌف)Somatomedin – c

د)Estradiol

 – 27وذاَ يه اص غضشٚف ٘بي صيش فبلذ پشي ؤٛذسي َٛاعت؟
ج)دٔذٖ اي
ة)ٔبي
اٌف)االعتيه

د)ِفصٍي

 – 28وذاَ يه اص ػٛاًِ صيس دس سٔٚذ تغزيٗ ثبفت اعتخٛأي ٔمؾي ٔذاسد؟
ج)َ اتشيىظ
ة)أذٚعت
اٌف)پشيٛعت

د)وبٔبٌيىٛي ٘ب

 – 29وذاَ يه اص عٍٛي ٘بي ثبفت اعتخٛاْ اص عٌٍٙٛبي ِؾتك اص ِغض اعتخٛاْ ِٕؾبء ِي گيشد؟
د)اعتئٛپشٚژٔيتٛس
ج)اعتئٛعيت
ة)اعتئٛوالعت
اٌف)اعتئٛثالعت
ِٕ – 30غمٗ چغجٕذگي اعتئٛوالعت ثٗ ِبتشيىظ اعتخٛاْ چٗ ٔبِيذٖ ِي ؽٛد؟
ج)Canaliculi
ة)Howships lacuna
اٌف)Clear zone

د)Ruffled border

 – 31عٍٛي ٘بي اعتئٛوالعت  ٚاعتئٛثالعت ثٗ تشتيت داساي گيشٔذٖ چٗ ٘ٛسِ٘ ْٛبيي ٘غتٕذ؟
ة)وٍغي تٔٛيٓ  -عِٛبتِٛذيٓC
اٌف)وٍغي تٔٛيٓ – پبساتٛسِْٛ
د)عِٛبتِٛذيٓ  – Cپبساتٛسِْٛ
ج)پبساتٛسِ – ْٛوٍغي تٔٛيْ
 – 32ثبفت اعتخٛأي وذاَ ٔبديٗ صيش اص ٔٛع اعتخٛاْ ّٔ Wovenي ثبؽذ؟
ة)اعتخٛاْ آسٚاسٖ اي
اٌف)دسص٘بي اعتخٛاْ ٘بي جّجّٗ
د)صفذٗ اپي فيضي اعتخٛاْ ثٍٕذ
ج)ِذً اتصبي تبٔذ ْٚثٗ اعتخٛاْ
ِ – 33فبصً ثيٓ اعتخٛاْ ٘بي جّجّٗ وٛدوبْ اصچٗ ٔٛػي اعت؟
ج)synchonrosis
ة)syndesmosis
اٌف)synostosis

د)synarthrosis

ِ – 34بيغ عيٕٚٛيبي ِفبصً دي آستشٚص دسوذاَ يه اص فشايٕذ ٘بي صيش ٔمؾي ٔذاسد؟
ة)تشِيُ غضشٚف ِفصٍي
اٌف)تغزيٗ غضشٚف ِفصٍي
د)ٌغضٔذٖ وشدْ ِفصً
ج)اوغيژْ سعبٔي غضشٚف ِفصٍي
 – 35دساثش أمجبض يه سؽتٗ ػضالٔي عٛي وذاَ يه اص ثخؼ ٘بي صيش وٛتبٖ ّٔي ؽٛد؟
د)A-Band
ج)Z-Disc
ة)H – Band
اٌف) Sarcomer
 – 36دسػضالت صبف وذاَ يه اص ػٕبصش صيش ٚجٛد ٔذاسد؟
ج)Tropomyosin
ة)Troponin
اٌف)Actin

د)Myosin

 – 37دس سٔٚذ ٘بيپشتشٚفي عضالٔي وٗ دس اثش ٚسصػ ايجبد ِي ؽٛد وذاَ يه اص ٚلبيغ صيش سر ّٔي د٘ذ؟
ة)تؾىيً ِيٛفيجشيً ٘بي جذيذ
اٌف) تؾىيً فيجش٘بي ػضالٔي جذيذ
د)وب٘ؼ رخبيش چشثي فيجش٘بي ػضالٔي
ج)افضايؼ دجُ فيجش٘بي ػضالٔي
 – 38پشٚتئيٓ وشاتٕيٓ ويٕبص دسوذاَ ٔبديٗ عبسوِٛشػضٍٗ ِخغظ ٚجٛد داسد؟
ج)I – Band
ة)M- line
اٌف) Z-Disc

د)T – Tubule

 – 39دس وذاَ ٔٛع اص ثبفت ٘بي ػضالٔي سؽتٗ ٘ب ٘يچگ ٗٔٛاتصبٌي سا ثبيىذيگشٔذاسٔذ؟
د)صبف چٕذ ٚادذي
ج)صبف ته ٚادذي
ة)لٍجي
اٌف)اعىٍتي
 – 40دس عبصِبٔذ٘ي ثبفت ػضالٔي ،ثبفت ّ٘جٕذي وٗ ٘ش سؽتٗ ػضالٔي سا ادبعٗ ِي وٕذ چٗ ٔبَ داسد؟
د)Hypomysium
ج)Perimysium
ة)Endomysium
اٌف) Epimysium

