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آزمون جنین شناسی مقدمات 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1مبّبه ّ٘سٗآّتشيل ) (neuro enteric canalثص٘ست ٍ٘قت مذاٍيل اص قغَت ٕبي صيش سا ثٌٖ
ٗصو ٍي مْذ؟
ة)دفشٓ آٍيُْ٘ ٗ دفشٓ م٘سيّ٘يل
اىؿ) عيً٘ داخو ٗ خبسج سٗيبّي
د)دفشٓ آٍيُْ٘ ٗ ميغٔ صسدٓ
ج)ميغٔ صسدٓ ٗ دفشٓ م٘سيّ٘ي
 – 2مذاٍيل اص ٍ٘اسد صيش اص پيؾشـت تقغيٌ ٍي٘صي جي٘گيشي ٍي مْذ؟
د)L.T.H
ج)O.M.I
ة)H.C.G
اىؿ)F.S.H
 – 3جذاؽذُ الئ ٕبي گيين٘پشٗتئيِ ٗ پشٗتئيِ پالعَبئي اص سٗي عشاعپشٍبت٘صٗئيذ دسمذاً ٍشدئ اتفبق
ٍي اـتذ؟
ة)دسٍشدئ ٗامْؼ امشٗصٍٗي
اىؿ)دسٍ٘قع ٗسٗد اعپشً ثٔ ٗاژُ
د)دسدعتگبٓ تْبعيي ٍّ٘ث قجو اص سعيذُ ثٔ اٗسعيت
ج)قجو اص ٗسٗد اعپشً ثٔ ٍجشاي اّضاىي
 – 4مذاً ثخؼ دطي ج٘اء دستَبط ثب م٘سيُ٘ مشكي ٍي ثبؽذ؟
ة) دطي ج٘اءمپغ٘ىي
اىؿ) دطي ج٘اءقبعذٓ اي
د)دطي ج٘اء ٍجبٗس گسدُ سدٌ
ج) دطي ج٘اءجذاسي
 – 5عي٘ىٖبي عتيػ عصجي دسعبختَبُ مذاً ثخؼ ّقؾي ّذاسّذ؟
ج)عي٘ىٖبي ؽ٘اُ
ة)ثصو اىْخبع
اىؿ)ٍالّ٘ثالعت ٕب

د)الئ ّشً ؽبٍٔ ٍؽض

 – 6مذاٍيل اص عبختَبّٖبي جِيْي صيش ثط٘س طجيعي ثبقيَبّذٓ ٕبي ثعذ اص ت٘ىذ داسّذ؟
ج)ميغٔ صسدٓ
ة)گ٘داه ٕبتظ
اىؿ)ّ٘ت٘م٘سد

د)ّبٗداُ اٗىئ

 َٕٔ – 7ع٘اٍو صيش ثشؽذت اثش تشات٘ژُ ٕب سٗي جْيِ ٍ٘ثش ٍي ثبؽْذ ثٔ جضء؟
ج)صٍبُ اثش
ة)ژّ٘تيپ ٍبدس
اىؿ)تؽزئ ٍبدس

د)ژّ٘تيپ جِيِ

 – 8قغَت عَذٓ كداً ثخؼ آّذٗدسٍي اعت؟
ة)ميئ ٕب
اىؿ)ٕيپ٘ـيض

د)طذبه

ج)ٍثبّٔ

 – 9مذاٍيل اص قغَت ٕبي صيش تبپبيبُ ٕفتٔ  12مبٍال تذييو ٍي سٗد؟
ج)م٘سيُ٘ ـشّٗذٗصًٗ
ة)دطي ج٘اء جذاسي
اىؿ)م٘سيُ٘ الٗٓ
 – 10مذاً ثخؼ اصچْذ ٕفتٔ قجو اص ت٘ىذ ّغجت ثٔ تشات٘ژُ ٕب ٍقبًٗ ٍيؾ٘د؟
ج)دعتگبٓ عصجي
ة)ميئ ٕب
اىؿ)ج٘أّ ٕبي دّذاّي
 – 11اعتشٗژُ جفتي اص مذاٍيل تشؽخ ٍي ؽ٘د؟
ة)دطي ج٘اء قبعذٓ اي
اىؿ)عيت٘تشٗـ٘ثالعت

ج)عِ طي ؽيً٘

 – 12آّتي ثبدي مذاٍيل اص ثيَبسيٖبي صيش اص ٍشصجفتي عج٘س َّي مْذ؟
ج)ديفتشي
ة)مضاص
اىؿ)عشخل

د)دطي ج٘اء مپغ٘ىي
د)چؾٌ ٕب
د)م٘سيُ٘ ـشّٗذٗصًٗ
د)عيبٓ عشـٔ

 – 13تَبً ٍ٘اسد صيش ٍي ت٘اّذ عجت تؽييشات ؼيش طجيعي دس دجٌ ٍبيع آٍيْ٘تيل گشدد ثٔ جضء:
د)ّبْٕجبسيٖبي ميي٘ي جْيْي
ة)ديبثت ٍبدس ج)ّبْٕجبسيٖبي عصجي جْيِ
اىؿ)جفت عشسإي

 – 14مذاٍيل جضء عالئٌ ؽبيع اختالالت مشٍٗ٘صٍٗي ؽذيذ َّي ثبؽذ؟
ج)اختالالت ادؾبئي
ة)اختالالت ث٘يبئي
اىؿ)عي٘ة ـيضيني

د)عقت ٍبّذگي رْٕي

 – 15دٗسٓ اسگبّ٘ژّض) (organogenesisمذاً ٍشدئ دستنبٍو داخو سدٌ ٍي ثبؽذ؟
ة)ٕفتٔ چٖبسً تب دٌٕ
اىؿ)ٕفتٔ عً٘ تبٕؾتٌ
د)ٕفتٔ ؽؾٌ تب دٗاصدٌٕ
ج)ٕفتٔ پْجٌ تب يبصدٌٕ
 Implantation – 16دسمذاً ٍشدئ جْيْي اتفبق ٍي اـتذ؟
ج)صايگ٘ت
ة)ٍشٗال
اىؿ)ثالعت٘عيت

د)گبعتشٗال

 – 17آالّت٘ئيض) (Allantoisاصمذاً الئ جْيْي عبختٔ ؽذٓ اعت؟
ج)ٍضٗدسً
ة)اّذٗدسً
اىؿ)امت٘دسً

د)عتيػ عصجي

 – 18مذاً ثخؼ ٍْؾبء امت٘دسٍي داسد؟
ة)پبّنشاط
اىؿ)اپساتيشٗئيذ

د)اپي ـيض

ج)تيَ٘ط

 – 19تبپبيبُ ٕفتٔ ٕؾتٌ تنبٍو جْيِ مذاً ثخؼ اتفبق اـتبدٓ اعت؟
ة)ٍغذٗد ؽذُ دفشٓ سدَي
اىؿ)تَبيض دعتگبٓ تْبعيي خبسجي
د)اىتقبط آٍيْ٘م٘سيُ٘
ج)تؾنيو ّ٘ت٘م٘سد قطعي
 – 20ث٘عيئ مذاً سٗػ صٗدتش ٍي ت٘اُ عْذسًٗ داُ سا دسجْيِ تؾخيص داد؟
ة)Aminocentesis
اىؿ)sohography
د)chorion villous sampling
ج)A.F.P measurement
 – 21مذاٍيل اص اّ٘اع پشصٕبي صيش ثٔ ٍذض تؾنيو خ٘د دس تجبدالت خّ٘ي ثيِ ٍبدس ٗ جْيِ دخبىت
ٍغتقيٌ ٍي َّبيْذ؟
د)stem villi
ج)Micro villi
ة)secandary villi
اىؿ)primary villi
 – 22دسمذاٍيل اص ٍشادو جذاؽذُ دٗقيٕ٘بي تل تخَني آٍْيُ٘ ٍؾتشك ٗج٘د داسد؟
ج)ثالعت٘عيت مبٍو
ة)ٍشٗال
اىؿ)ٍشدئ چٖبس عي٘ىي

د)ديغل دٗالئ

 – 23دسمذاٍيل اص ٍ٘اسد صيش اعتفبدٓ اص( I.V.Fثبسٗسي تذَل راسج اص ثذُ) جبيض اعت؟
ة)تعذاد اّذك اعپشً ٕب
اىؿ) عِ ثبالي ٍبدس
د)عقط ٕبي ٍنشس قجيي
ج)ثغتٔ ث٘دُ يل ى٘ىٔ سدَي
 – 24ثط٘س طجيعي جْيِ دٗعي٘ىي چْذ عبعت (دذٗدا) ثعذ اص ىقبح تؾنيو ٍي ؽ٘د؟
د) 60عبعت
ج) 45عبعت
ة) 30عبعت
اىؿ) 15عبعت
 – 25مذاٍيل اص ـشٍٖبي آةعتْي ّبثجب (امت٘پيل) ؽبيعتش اعت؟
ج)قغَت ؽيپ٘س ى٘ىٔ
ة)تذَذاّي
اىؿ)دسثخؼ ـ٘قبّي صفبق
ٍْ – 26ؾبءٗسيذ ّبـي مذاً ثخؼ ٍي ثبؽذ؟
اىؿ)ؽشيبّٖبي ٍبسپيچي دطي ج٘اء
ج)ٗسيذٕبي اّذٍٗتشي

د)ثبالي ثِ ثغت دٗگالط

ة)ٍ٘يشگٖبي مبپييشي پشصٕب
د)ٍ٘يشگٖبي ٗسيذي

 -27اٗىيِ استجبط خّ٘ي ثيِ ٍبدس ٗ جْيِ دسچٔ سٗصي ثشقشاس ٍي ؽ٘د؟
ج)دسپبيبُ ٕفتٔ عً٘
ة)سٗص دٗاصدٌٕ
اىؿ)دَٕيِ سٗص

د)سٗص ثيغتٌ

 – 28اصيي تشيِ الئ صايْذٓ جْيْي مذاً اعت؟
ة)اپي ثالعت
اىؿ)ٍضٗدسً

د)ٕيپ٘ثالعت

ج)امت٘دسً

 – 29مذاٍيل اص ثخؼ ٕبي صيش ديشتش اختصبصي ؽذُ سا ػسٗع ٍي مْذ؟
ج)اّذٗدسً
ة)ٍضٗدسً
اىؿ)امت٘دسً

د)عتيػ عصجي

 – 30دفشٓ داخيي جْيْي اص مذاٍيل ٍْؾبء ٍي گيشد؟
ة)ميغت اگضٗعيٍ٘يل
اىؿ)دفشٓ آٍيْ٘تيل

د)ميغٔ صسد ثبّ٘ي

ج)دفشٓ خبسج جْيْي

 – 31ثٔ ّغجت تؽييشات مذاٍيل اص اّذاصٕبي صيش دسجْيِ إَيت ثيؾتشي داسد؟
ج)ٍقذاس ٗصُ گيشي
ة)ط٘ه قذ ايغتبدٓ
اىؿ)اّذاصٓ دٗس عئْ

د)اّذاصٓ دٗسعش

 – 32ت٘ىذ جْيِ عْگيِ ٗصُ (ثيؾتش اص  4/5ميي٘گشً) مذاٍيل سا ثشاي ؽَب تذاعي ٍي مْذ؟
ة)ثيَبسي قْذ دسٍبدس
اىؿ)ثي دشمتي ٍبدس دس ط٘ه ثبسداسي
د)پشخ٘سي ٗ چبق ث٘دُ ٍبدس
ج)اسثي اعت
 – 33ثط٘س طتيعي ط٘ه قذ ّؾغتٔ جْيِ (ـشق – دّجبىچٔ) دس آعتبّٔ ت٘ىذ چٔ ٍقذاس اعت؟
د) 40عبّتيَتش
ج) 35عبّتيَتش
ة) 30عبّتيَتش
اىؿ) 25عبّتيَتش
 – 34دسمذاٍيل اص دبالت صيش ،جْيِ ؽبّظ صّذگي ٗ سعيذُ ثٔ ٍشدئ ّ٘صادي سا داسد؟
د)جـت عشسآ
ج)آثغتْي تخَذاّي
ة)ٍ٘ه
اىؿ)گشٓ خ٘سدُ ثْذ ّبؾ
 – 35اّتقبه مذاٍيل ٗاثغتٔ ثٔ مشٍٗ٘صًٗ ٗ Xثص٘ست ًغى٘ة ٍي ثبؽذ؟
ج)امْذسٗپالصي
ة)تبالعَي
اٗيغٌ
اىؿ)ؾ

د)ديبثت قْذي

 – 36ثٖتشيِ صٍبُ ثشاي اّجبً آٍيْ٘عتشيظ مذاٍيل ٍي ثبؽذ؟
ج)ٕفتٔ 12
ة)ٕفتٔ 10
اىؿ)ٕفتٔ 8

د)ٕفتٔ 14

 – 37مذاٍيل اص داسٕٗبي صيش تشات٘ژُ َّي ثبؽذ؟
ة)ىيتيً٘
اىؿ)ـْي ت٘ئيِ

د)تشي ٍتبدُٗ

ج)آٍ٘مغي عيييِ

 – 38تؾخيص مذاٍيل اص اختالالت صيش دس جْيِ ث٘عيئ َّّ٘ٔ ثشداسي اص جفت اٍنبُ پزيش اعت؟
د)عْذسًٗ مَبُ اٗه
ج)عْذسًٗ پشادسٗييي
ة)عْذسًٗ تبىيذٍٗيذ
اىؿ)عْذسًٗ اىنو جْيْي
 – 39الئ آّذٗدسً دسعبختَبُ مذاً ثخؼ دخبىت ّذاسد؟
ة)دعتگبٓ گ٘اسػ
اىؿ)عيغتٌ ثيْبئي

ج)عيغتٌ ؽْ٘ائي

 – 40صٗدتشيِ ٗعيئ تؾخيص آثغتْي مذاً اعت؟
ة)تغت خّ٘ي
اىؿ)عّ٘٘گشاـي

ج)ٍعبئْ صّبّٔ

د)دعتگبٓ تْفظ
د)تغت ادساسي

